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รายละเอียดโครงการฯ

อินเตอร์ ลิ้งค์ฯ เป็ นผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษทั
แรกที่ได้นาเทคโนโลยีสาย LAN หรื อ สาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ ในประเทศไทย และ
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มการผลิ ตตู ้ RACK ใส่ อุปกรณ์เครื อข่าย อีกทั้ง ยังได้นาเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER
มาเผยแพร่ เพื่อเชื่ อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารด้วยสายไฟเบอร์ ออฟติกให้ไกลและเร็ วยิง่ ขึ้น
เพื่อพันธกิ จหลักที่ จะนาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความส าเร็ จดังกล่ า วทาให้อินเตอร์ ลิ้ งค์ฯ
ต้องการแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู ้ เพื่อคืนสู่ สังคม จึงเล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพสาหรั บ
นักเรี ยน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู ้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็ นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทดั เทียมระดับนานาชาติ สู่ มาตรฐานสากล
การเรี ย นรู ้ ของนัก ศึ ก ษายุค ใหม่ จึ ง จาเป็ นต้องมี ก ารปรั บ ทั้ง กระบวนการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะ การปรั บ
กระบวนทัศน์ควรเป็ นไปอย่างมีเป้ าหมาย อย่างรู ้ เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้ โครงการแข่งขันทักษะฝี มือทางด้านสายสัญญาณจึงจัดขึ้น สาหรับนักศึกษา
ทั้งในระดับปริ ญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทัว่ ประเทศ
นอกจากบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักในการแข่งขันทักษะ
ฝี มือแรงงานระดับอาเซี ยน หรื อ World Skill Asian ซึ่ งถูกจัดขึ้นโดยสานักงานโครงการพัฒนาฝี มือแรงงาน
แห่ งภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิค(ILO/APSDEP) ที่มีการจัดประชุ มประเทศสมาชิ ก ณ เมืองชิ บะ ประเทศญี่ปุ่น
และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝี มือแรงงานอาเซี ยนขึ้น ซึ่ งเป็ นอีกกิ จกรรมหนึ่ งของประเทศของ
กลุ่มสมาชิ กอาเซี ยน ดังนั้นการแข่งขันดังกล่าวจึงเป็ นวาระแห่ งชาติของทุกประเทศในอาเซี ยน โดยจะจัด
แข่งขันทุก ๆ 2 ปี และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับอาเซี ยนอีกครั้ง ณ อิมแพค
เมืองทองธานี
เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จึงจัดการแข่งขัน Cabling Contest ขึ้นอีกครั้งเป็ นปี ที่ 6
เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทยในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
กลุ่มนี้ ไปเป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเวทีทกั ษะฝี มือแรงงานระดับอาเซี ยนจนถึงระดับโลก
ต่อไป
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ชื่อโครงการ : สุ ดยอดฝี มือสายสั ญญาณ ปี 6 (Cabling Contest 6)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริ งในการทางาน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้กบั เยาวชน ระดับอุดมศึกษาและอาชี วศึกษาให้มีทกั ษะ ความสามารถทางด้าน
เทคนิ คที่เกี่ ยวกับระบบเครื อข่ายและเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ ในการเพิ่มพูนความรู ้ และ
สัมผัสประสบการณ์จริ ง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประสบความสาเร็ จได้ใน อนาคต
3. เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศและหน่ วยงานภาคเอกชนใน
การต่อยอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษา
4. สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรี ยนมา สร้างสรรค์งานจริ ง และปฏิบตั ิการจริ ง
5. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาตื่นตัวและให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ทดั เทียม
กับนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด(มหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงแรงงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ การแข่ งขัน
ตัวแทนจาก บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด(มหาชน)
ผูส้ ังเกตการณ์ จากหน่วยงานราชการ
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การสมัครเข้ าแข่ งขัน
1. ต้องเป็ นนักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริ ญญาตรี อายุไม่
เกิน 24 ปี
2. การแข่ ง ขัน ไม่ จ ากัด สถาบัน โดยความร่ วมมื อ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงดิ จิ ทลั เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงแรงงาน
3. ผลงานทุกชิ้นเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด(มหาชน)
4. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. ต้องมีสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษารับรองโดยเป็ นตัวแทนไม่เกิน 2 คนต่อสถาบัน
6. หากในสถานศึ ก ษานั้นมี หลายวิท ยาเขตสามารถส่ ง รวมกันหรื อเป็ นตัวแทนสถาบัน นั้นได้โดย
จานวนของตัวแทนทุกวิทยาเขตรวมกันต้องไม่เกิน 2 คน เท่านั้น
7. การสมัครเข้าร่ วมแข่งขันห้ามข้ามเขตพื้นที่ ในภูมิภาคที่ สถาบันการศึ กษานั้นตั้งอยู่แต่ในกรณี ที่มี
หลายวิทยาเขตในหลายภูมิภาคสามารถเลือกแข่งขันได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น
8. ในช่ ว งของการอบรมก่ อ นการแข่ ง ขัน สถาบัน การศึ ก ษาที่ ส นใจสามารถเข้า ร่ ว มฟั ง สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั คณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ระยะเวลาดาเนินงาน
10 เดือน (เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2561)
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ รอบคัดเลือกช่วงที่ 1(ทุกภูมิภาค)เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561
รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2 (นครนายก) เดือน พฤศจิกายน 2561
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เกิดการส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ดา้ นการใช้งานสายสัญญาณอย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
2. เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้ทดั เทียมกับต่างประเทศ
3. ส่ งเสริ มให้การใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวเนื่ องได้อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดเงิ นตราและ
ทรัพยากรที่เราต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
4. ผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ทางด้านวิศวกรรมและสายสัญญาณมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถต่อยอด
การใช้งานสายสัญญาณในแนวทางใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. สถาบันการศึกษามีการพัฒนา และผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รู ปแบบการจัดงาน
การดาเนินงาน แบ่ งออกเป็ น 7 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวโครงการฯในวันที่ 29 มีนาคม 2561

ขั้นตอนที่ 2 จัดส่ งจดหมายเชิ ญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่ วมโครงการฯ คณะทางานส่ งจดหมายเชิ ญทาง
สถาบันต่างๆ เข้าร่ วมแข่งขันใน โครงการฯให้ทยอยส่ งเอกสารตอบกลับก่อนวันแข่งขัน 20 วัน

ขั้นตอนที่ 3 ติ ดต่ อประชาสั ม พันธ์ โครงการฯ โดยตรงกับ สถาบันฯ ทุ ก สถาบัน คณะท างานติ ดต่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยตรงกับสถาบันฯ ทุกสถาบันให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันแข่งขัน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 4 ROADSHOW ประชาสัมพันธ์ INTERLINK และโครงการฯ พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้
เทคโนโลยีและผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ในแต่ละภูมิภาคโดยบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทัว่ ประเทศ อีกทั้งจัดการ
แข่งขันแต่ละภูมิภาค ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤศจิกายน 2561
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ขั้นตอนที่ 5 ผูส้ มัครที่ชนะการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคจานวน 55 คน เข้าค่ายทากิจกรรม เก็บตัว 3 วัน 2 คืน
ที่ จ.นครนายก วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรี ยมการแข่งขันในรอบสุ ดท้าย

ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการตัดสิ นผลการประกวด ร่ วมกันตัดสิ นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ขั้นตอนที่ 7 จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล จัดงานประกาศผลโดยกราบทูลเชิ ญเสด็จ องค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลให้กบั ผูช้ นะเลิศ

กติกาการแข่ งขัน LINK Cabling Contest 2018 รอบคัดเลือก
1. โจทย์ การแข่ งขันใน LINK Cabling Contest 2018 ปี 6 (รอบคัดเลือก) แบ่ งออกเป็ น2ภาค
1.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี
1.2 การแข่งขันภาคปฏิบตั ิ
2. วิธีการแข่ งขัน
2.1 ภาคทฤษฎี จะมีขอ้ สอบจานวน 20ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
2.2 ภาคปฏิบตั ิ แบ่ งเป็ น2 ผลิตภัณฑ์ ดงั นี้
2.2.1 COAXIAL CABLE
การแข่งขันเข้าหัวต่อ(BNC Connector) กับสาย LINK RG6 CABLE จานวน 2 เส้น (เส้นละ 10 คะแนน) รวม 20
คะแนน ระยะเวลา 5 นาที
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรี ยมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
* LINK P/N CB-0106A

RG6/U CABLE ขนาด 25 cm

2 เส้น

* LINK P/N UC-0026

BNC PLUG RG6 Crimp Type

4 ตัว

* LINK P/N UC-8256

Stripping Tool RG6 for BNC,F-Type Compression Connector

1 ตัว

* LINK P/N UC-8116

Crimp Tool BNC for RG6

1 ตัว

หมายเหตุ สิ่งทีผ่ ้เู ข้ าแข่ งขันต้ องเตรียมมาเอง เช่ น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ ามใช้ กรรไกร Cutter เด็ดขาด
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ผู้เข้ าแข่ งขันจะต้ องต่ อตามไดอะแกรมดังต่ อไปนี้

LINK RG6/U
BNC Plug

BNC Plug

CB-0106A

UC-0026

UC-0026

LINK RG6/U
BNC Plug

BNC Plug

CB-0106A

UC-0026

UC-0026

2.2.2 LAN (UTP)
การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP จานวน 6 เส้น พร้อมตัดสายส่วนเกินและปิ ด
ครอบรัดสายให้เรี ยบร้อย (เส้นละ 10 คะแนน) รวม 60คะแนน ระยะเวลา 15 นาที
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรี ยมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
* LINK P/N US-9106

CAT6 UTP Cable(250MHz) ยาว 30cm.

6เส้น

* LINK P/N US-1006STF

CAT6 RJ45 Modular Jack Slim, ToolFree

12ตัว

* LINK P/N US-5101-4

CAT6 RJ45-RJ45 Patch cord 1M.

2เส้น

* LINK P/N UC-8145

STRIPPING TOOL

1ตัว

* LINK P/N TX-1302

UTP CABLE TESTER

1ตัว

หมายเหตุ สิ่งทีผ่ ้เู ข้ าแข่ งขันต้องเตรียมมาเอง เช่ น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ ามใช้ กรรไกร CUTTER เด็ดขาด
หากผู้เข้ าแข่ งขันไม่ ตดั สายส่ วนเกินออก หรือไม่ ปิดฝาครอบทางานไม่ เรียบร้ อย เส้ นนั้นทั้งหมดจะไม่ ได้ คะแนน!
โดยผู้เข้ าแข่ งขันจะต้ องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้
CAT6 RJ45

LINK CAT6 UTP
US-9106

US-1006STF

CAT6 RJ45

US-1006STF

LINK CAT6 UTP
US-9106

US-1006STF
CAT6 RJ45

US-1006STF

CAT6 RJ45

US-1006STF

LINK CAT6 UTP
US-9106

US-1006STF

CAT6 RJ45

CAT6 RJ45

CAT6 RJ45
US-1006STF

LINK CAT6 UTP
US-9106

CAT6 RJ45

US-1006STF
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LINK CAT6 UTP
US-9106

CAT6 RJ45

CAT6 RJ45

US-1006STF

US-1006STF

LINK CAT6 UTP
US-9106

CAT6 RJ45

CAT6 RJ45

US-1006STF

US-1006STF

ตัวอย่ างวิดโี อการเข้ าหัวของ LINK
LINK BNC Crimp Type https://www.youtube.com/watch?v=3XU_Nh2uDvM
LINK UTP CAT6 Fast Slim https://www.youtube.com/watch?v=2Y4IzI7swY8
3. กติกาการให้ คะแนนภาคปฏิบัติ
3.1 การแข่งขัน COAXIAL CABLE ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) BNC กับสาย LINK RG6/U
CABLE ทั้ง2เส้น ให้ถูกต้องตามไดอะแกรมที่กาหนดและกรรมการจะทดสอบสัญญาณด้วยเครื่ อง LINK CABLE
TESTER เมื่อทดสอบผ่าน ไฟLEDของเครื่ องทดสอบจะขึ้นหลอด(1,2)ทั้งสองฝั่ง จึงนับเป็ นคะแนน ในขณะตรวจ
นับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรี ยกผูเ้ ข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผล
คะแนนการ
3.2 การแข่งขัน LAN (UTP) ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP ให้ถูกต้อง
ตามที่ไดอะแกรมกาหนดและเข้าหัวต่อตามมาตรฐาน T568B ให้ครบ6เส้นในเวลาที่กาหนด
3.3 การนับคะแนนจะทดสอบด้วยเครื่ อง LINK CABLE TESTER เมื่อทดสอบถ้าผ่าน ไฟLEDสี เขียวของเครื่ อง
ทดสอบจะขึ้นเรี ยงลาดับทั้งสี่ หลอด(1,2) (3,6) (4,5) (7,8)ทั้งสองฝั่ง(master + remote) จึงนับเป็ นคะแนน ในขณะ
ตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรี ยกผูเ้ ข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผล
คะแนน
3.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ไม่เก็บเครื่ องมือให้เรี ยบร้อย (เก็บลงถุงเครื่ องมือตามเดิม) จะถูกหักคะแนน ภาคปฏิบตั ิละ5
คะแนน
4. สรุปคะแนนสู งสุ ด
ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ COAXIAL

ภาคปฏิบัติ LAN (UTP)

คะแนนรวม

20

20

60

100

5. กฎเกณฑ์ การตัดสิน
5.1เมื่อแข่งขันเสร็จทั้ง3ส่วน รวมคะแนนเพื่อหาผูช้ นะโดยนับจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา
5.2ถ้าคะแนนของผูเ้ ข้าแข่งขันเท่ากันให้ตดั สิ นจากคะแนน ภาคปฏิบตั ิ LAN (UTP)เป็ นอันดับแรก
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5.3ถ้าคะแนนของผูเ้ ข้าแข่งขันภาคปฏิบตั ิ LAN (UTP) เท่ากันอีกให้ตดั สิ นจากคะแนน COAXIAL CABLE
5.4ถ้าคะแนนของผูเ้ ข้าแข่งขันภาคปฏิบตั ิ COAXIAL CABLE เท่ากันให้ตดั สิ นจากคะแนน ภาคทฤษฎีหากคะแนน
เท่ากันอีกให้ตดั สิ นด้วยวิธี แข่งขันภาคปฏิบตั ิ LAN (UTP)ใหม่อีกครั้งตามกติกาที่คณะกรรมการกาหนด(Battle)

หมายเหตุ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสมโดยเป็ นสิ ทธิ์ขาดของคณะกรรมการ

2. การแข่ งขันรอบคัดเลือก
กาหนดการแข่ งขันคัดเลือกรอบแรก ประจาภาค คัดจากผูแ้ ข่งขันทั้งหมดทัว่ ประเทศให้ได้ 55 คน

ภาค

วัน/เดือน 2561

สถานที่

จังหวัด

ภาคใต้

15 มิถุนายน

โรงแรม บุรีศรี ภู หาดใหญ่

สงขลา

ภาคตะวันออก

26 กรกฎาคม

โรงแรม บางแสน เฮอริ เทจ

ชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 สิ งหาคม

โรงแรม อาวานี ขอนแก่น

ขอนแก่น

กรุ งเทพฯ และภาคกลาง

19 กันยายน

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

กรุ งเทพฯ

ภาคเหนือ

2 พฤศจิกายน

โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์ววิ

เชียงใหม่

หมายเหตุ: กาหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3. รางวัลประจาภาครอบคัดเลือก รวมทุนการศึกษา 50,000 บาท
ภาคใต้
- รางวัลชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล
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ภาคตะวันออก
- รางวัลชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล
กรุ งเทพฯและภาคกลาง
- รางวัลชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล
ภาคเหนือ
- รางวัลชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล

ผูท้ ี่ผา่ นการเข้ารอบทั้ง 55 คน จะได้รับมอบชุดเครื่ องมือของ LINK มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบ
ประกาศนียบัตรทุกคน ผู้ทผี่ ่ านเข้ ารอบคัดเลือกจะได้ รับโอกาสในการบรรจุเข้ าเป็ นพนักงานประจาของ
บริษัทฯ โดยไม่ มีเงื่อนไข ภายหลัง จาก การจบการศึกษา
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รอบชิงชนะเลิศ และการแข่ งขัน
แนวทางขั้นตอน และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ให้ผูแ้ ข่งขันจานวน 55 คนจากทัว่ ประเทศ เข้า ค่ายทากิ จกรรมเป็ นเวลา 3 วัน 2 คื น โดยเข้าค่า ย
ละลายพฤติกรรมที่จงั หวัด นครนายกเป็ น เวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีการทากิ จกรรมในวันแรกของการอบรม
สัมมนาเกี่ ยวกับสายสัญญาณ รวมถึ งรายละเอียดเกี่ ยวกับ Fiber Optic ให้ผแู ้ ข่งขันได้มีโอกาสสัมผัสกับ
เทคโนโลยี และทดลองเข้าหัวไฟเบอร์ ออฟติค ซึ่ งจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในโจทย์ของการแข่งขันรอบสุ ดท้าย ใน
วันแข่งขันวันที่สอง
โจทย์ ในการแข่ งขันรอบสุ ดท้ าย
- การแข่งขันในเรื่ องของความเร็ วในการเข้าหัวสายสัญญาณทั้ง UTP และ Fiber Optic
- ผูท้ ี่มีโอกาสชนะในการแข่งขันมองเรื่ องของคุณภาพในการหัวสายสัญญาณและความเร็ วเป็ นหลัก

รางวัลสาหรับผู้เข้ ารอบชิงชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล


ทุนการศึกษา 100,000 บาท



ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
และใบประกาศเกียรติคุณ



ของรางวัลอื่นๆ จากบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด(มหาชน)

รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล


ทุนการศึกษา 50,000 บาท



ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ



ของรางวัลอื่นๆ จากบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด(มหาชน)
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รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล


ทุนการศึกษา 20,000 บาท



ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และใบประกาศเกียรติคุณ



ของรางวัลอื่นๆ จากบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด(มหาชน)

รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล


ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท



ใบประกาศเกียรติคุณ



ของรางวัลอื่นๆ จากบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด(มหาชน)

กาหนดการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรม

วัน/เดือน 2561

สถานที่

จังหวัด

คอรส์อบรม

29 พฤศจิกายน

โรงแรม ชลพฤกษ์ รี สอร์ต

นครนายก

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

30 พฤศจิกายน

โรงแรม ชลพฤกษ์ รี สอร์ต

นครนายก

พิธีพระราชทานรางวัล

กาหนดภายหลัง

กาหนดภายหลัง

กาหนดภายหลัง
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การประชาสั มพันธ์ โครงการ
1. การจัดงานแถลงข่าวโครงการการแข่งขัน Cabling Contest
2. การประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านสถาบันการศึ กษาทัว่ ประเทศ โดยการใช้ใบปลิ วแปะ
ประกาศ รวมทั้งติดต่อฝ่ ายประสัมพันธ์ในแต่ละที่เพื่อการตอกย้ าให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ใน
เรื่ องการแข่งขัน
3. ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทั้งหนังสื อพิมพ์ และวารสาร
4. โฆษณารายละเอียดบน Web-site ของบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด(มหาชน)
5. ใช้สื่อ Social Media ในการสนับสนุนโครงการ อีกทั้ง Web board ใน Web site ที่มีชื่อเสี ยง
6. เข้า ไปจัด กิ จกรรมประชาสั ม พันธ์ ใ นแต่ ล ะสถาบัน โดยมี ก ารอธิ บายภาพรวมของการ
แข่งขัน วิธีการแข่งขัน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
7. ติดต่อไปยังสโมสรนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คณะ พร้ อมทั้งอาจารย์ที่เป็ นคนสนับสนุ น
นักศึกษาในการส่ งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
8. การสนับสนุนจากสื่ อของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

