กติกาการแข่ งขัน LINK Cabling Contest 2020 ปี 8 รอบตัดสิ น
1. โจทย์การแข่ งขันใน LINK Cabling Contest 2020 ปี 8 (รอบตัดสิ น) แบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
1.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี
1.2 การแข่งขันภาคปฏิบตั ิ
2. วิธีการแข่ งขัน
2.1 ภาคทฤษฎี
ข้อสอบจานวน 40 ข้อ(ข้อละ 0.25 คะแนน) รวม 10 คะแนน ระยะเวลา 15 นาที
2.2 ภาคปฏิบัติ
การแข่งขัน 2ประเภทสายสัญญาณ รวม 90 คะแนน
3. โจทย์การแข่ งขันภาคปฏิบัติและคะแนน
3.1 การแข่งขัน การติดตั้ง สายสัญญาณ และ LINK Network Switch รวม 55 คะแนน เวลารวม 90 นาที
(เตรี ยมอุปกรณ์10 นาทีและเวลาติดตั้ง 80 นาที)

แบบแผนผังตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์และจานวน

3.2 โดยผู้เข้ าแข่ งขันจะต้ องต่ อตามไดอะแกรมดังต่ อไปนี้

แบบรายละเอียดการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

รายการอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ใช้ในการแข่งขัน

รายละเอียดเครื่ องมือที่สามารถนามาใช้ได้

3.3 กติกาการให้ คะแนน
3.3.1 เมื่อติดตั้งสายสัญญาณครบถ้วนและถูกต้อง (ทั้งหมด 20 เส้น) และทดสอบด้วย Cable Tester:
Function WIRE MAP ผ่าน จะได้คะแนน เส้นล่ะ 2.5 คะแนน ทั้งหมด 20 เส้น รวมเป็ น 50 คะแนน
3.3.2 หากสายสัญญาณเส้นนั้นๆ ติดตั้ง เข้าหัวไม่เสร็ จสมบูรณ์จะไม่นบั เป็ นคะแนน หากติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์
แต่ทดสอบไม่ผา่ นก็จะได้คะแนนเพียงเส้นล่ะ 1 คะแนน
3.3.3 สายพ่วง (UTP Patch Cord) ต้องติดตั้งให้ครบถ้วนและจัดเก็บให้เรี ยบร้อยในแผงจัดสายตามแบบ
ที่กาหนดทุกเส้น (8 เส้น) หากติดตั้งไม่ครบถ้วนหรื อติดตั้งไม่ถูกต้องตามแบบที่กาหนด
จะถูกหักเส้นล่ะ 1 คะแนน
3.3.4 หากติดตั้ง LINK Network Switch ไม่ครบถ้วนแข็งแรงและไม่ถูกต้องตามแบบจะถูกหัก 2 คะแนน
3.3.5 หากติดตั้ง LINK Patch Panel ไม่ครบถ้วนแข็งแรงและไม่ถูกต้องตามแบบจะถูกหัก 2 คะแนน
3.3.6 หากติดตั้ง LINK Cable Management ไม่ครบถ้วนแข็งแรงและไม่ถูกต้องตามแบบจะถูกหัก 2 คะแนน
3.3.7 หากพื้นที่ทางานไม่สะอาด มี สายหรื อขยะ ไม่เก็บใส่ ถงั ขยะให้เรี ยบร้อยจะถูกหัก 2 คะแนน
3.3.8 หากติดตั้งเสร็ จทั้งหมดในเวลาที่กาหนดและพื้นที่ทางานสะอาด ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้คะแนน
พิเศษอีก 5คะแนน (รวมเป็ น 50+5= 55 คะแนน)
หมายเหตุ เครื่องมือทีผ่ ้ ูเข้ าแข่ งขันต้ องเตรียมมาเอง ได้ แก่ คีมตัด,ปากกา, เครื่องมือ ปอกสาย, เครื่องมือทดสอบ
ห้ ามใช้ กรรไกร,Cutter เด็ดขาด

3.4 การแข่ งขันการเชื่อมต่ อสายใยแก้วนาแสง (Fusion splice) และเข้ าหัวต่ อเชิงกล (Field Install Connectors)
ต้องเชื่ อมต่อตามไดอะแกรมให้ถูกต้องและได้จานวนครบถ้วน ในเวลาที่กาหนด และเมื่อทดสอบแสง
VFL ผ่านจะได้ คะแนนตามที่กาหนด คะแนนสู งสุ ดไม่เกิน 35 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
(เตรี ยมอุปกรณ์ 5 นาทีและเวลาติดตั้ง 15 นาที)

แบบแผนผังตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์และจานวน

แบบรายละเอียดการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

รายการอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ใช้ในการแข่งขัน

3.5 กติกาการให้ คะแนน
3.5.1 หากผูเ้ ข้าแข่งขันเชื่อมต่อหัว SC / UPC Field Install Connector เสร็ จครบถ้วนและถูกต้องตามแบบจะได้
คะแนนหัวต่อล่ะ 2.5 คะแนน(1 เส้นมี 2 หัว รวมเป็ น 5 คะแนน)
3.5.2 หากผูเ้ ข้าแข่งขันเชื่อมต่อหัว SC / UPC Pigtail (Fusion Splice) เสร็ จครบถ้วนและถูกต้องตามแบบจะได้
คะแนนรอยต่อล่ะ 5 คะแนน(ทั้งหมด 6 รอยต่อรวมเป็ น 30 คะแนน)
3.5.3 ดังนั้นหากผูเ้ ข้าแข่งขันเชื่อมต่อหัวเสร็ จทั้งหมดครบถ้วนตามแบบที่กาหนด จะรวมคะแนนเป็ น 35 คะแนน
3.5.4 หากผูเ้ ข้าแข่งขันเชื่อมต่อหัวไม่เสร็ จหรื อไม่ต่อตามแบบที่กาหนดจะไม่นบั คะแนนเส้นนั้นๆ
3.5.5 หากตรวจสอบด้วย VFL แล้ว (ยิงแสงเข้าทางสาย FTTH) แสงไม่ออกที่ปลายสายจะปลดสายออกทีล่ะเส้น
จากปลายสายย้อนกลับมาต้นสาย เพื่อวัดแสงจนกว่าจะออกแล้วจึงนับคะแนน
3.5.6 เครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั หมดของการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขันจะเตรี ยมไว้ให้ท้ งั หมด(Tool List A)

รายการอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ใช้ในการแข่งขัน

วิธีการเข้าหัว LINK RJ45 Modular Jack slim Tool Free https://www.youtube.com/watch?v=7KlDTE1HI-I&t=17s
วิธีการเข้าหัว LINK RJ45 Modular Plug CAT 6 https://www.youtube.com/watch?v=Lz5IOBWbmeY
วิธีการเข้าหัว LINK SC/UFC Field Install Connector https://www.youtube.com/watch?v=bFYkLl970H0&t=47s
วิธีการเชื่อมต่อ Fiber Optic ด้วยเครื่ อง Fusion Splice https://www.youtube.com/watch?v=OTQwArchoJk

4. หลักการ การให้ คะแนนเพิ่มเติม
4.1การตัดสิ นจะนับจากผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีคะแนนรวมสู งสุ ดเรี ยงลาดับลงมา
4.2 ถ้าคะแนนรวมของผูเ้ ข้าแข่งขันเท่ากันจะตัดสิ นจากภาคปฏิบตั ิ LAN (UTP) หากเท่ากันอีกให้ตดั สิ นจาก
คะแนน FIBER OPTIC และภาคทฤษฎีตามลาดับ
4.3 การตรวจให้คะแนนจะตรวจโดยคณะกรรมการหลังจากการแข่งเสร็ จแล้วโดยไม่มีผเู ้ ข้าแข่งขันใน
สนามแข่งโดย กติกา, การเปลี่ยนแปลงต่างๆและการให้คะแนนทั้งหมดเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทีมคณะกรรมการ
5. สรุ ปคะแนนรวมสู งสุ ด
ภาคทฤษฎี
10

ภาคปฏิบตั ิ
พิเศษ
5

ภาคปฏิบตั ิ
FIBER OPTIC
35

ภาคปฏิบตั ิ LAN (UTP)

คะแนนรวม

50

100

