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รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้           
หลักสูตร  Comp TIA Network+  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  
ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ 2557 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองพาณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผู้เข้าอบรม 16 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้ง
สิ้น  214,100  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 16 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.31   
คิดเป็นร้อยละ 89.38 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.25 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.38 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  Comp TIA Network+ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระ
นครเหนือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  214,100 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  16  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
214,100 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน     84,000    บำท    
   ค่ำใช้สอย           120,100          บำท    
   ค่ำวัสดุ      10,000   บำท 
   รวม     214,100   บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.25  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.75 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.25   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.47  หรือคิดเป็นร้อยละ  89.38  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

บทสรุปผู้บริหำร 
 



หลักสูตร Comp TIA Network+ 2 

 

 
 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA Network+ ส ำหรับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 1.1 การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2 การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
(√ ) 1.3 การอบรม  การประชุม การสัมมนา (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4 การฝึกศึกษา การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5 การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6 อ่ืน ๆ ............................................................................ 

 
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 

(   ) 1.1  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

(   ) 1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 

(√ ) 1.3  พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
(   ) 1.4  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
(   ) 1.5  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
(   ) 1.6  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(   ) 1.7  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) 1.8  พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
(   ) 1.9  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(   ) 1.10 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) 1.11 พัฒนาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน 

การสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) 1.12 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) 1.13 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) 1.14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน 
(   ) 1.15 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.16 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
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(   ) 1.17 พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
(   ) 1.18 พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) 1.19 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน     

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
 
ควำมสอดคล้องกับกลวิธี/มำตรกำร  

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักกำรและเหตุผล 

คนเป็นหัวใจหลักของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) Economic Community – 
AEC  ส่วนการศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัสนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบรื่น  
ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว  ดังนั้น “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  
โดยมีการศึกษาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพประเทศเพ่ือ
สามารถแข่งขันได้ในยุค AEC คือ เรื่อง “การศึกษา” 
 ปัจจุบันมีมาตรฐานการทดสอบที่สามารถวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เช่น Certificate 
TOEFL/TOEIC   ส่วนทางด้าน IT ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา และบุคลากร ที่หลากหลาย เช่น Microsoft 
office Specialist (MOS) Certificate, Adobe Certified associate (ACA) Certificate, Internet and 
computing core certification (IC3), Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft 
Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA  ซึ่งประกาศนียบัตรเหล่านี้เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพใน
ระดับสากลที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้เป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามรถ
ในโปรแกรมดังกล่าวอย่างแท้จริง 

CompTIA Network+ certification เป็นประกาศนียบัตรส าหรับส าหรับช่างเทคนิคระดับกลางที่
ปฎิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือทดสอบความสามารถของช่าง
เทคนิคระดับกลางในการสนับสนุนการท างานเกี่ยวกับการก าหนดค่า TCP/IP ในเครื่องลูกข่ายตามผังแม่แบบ
เครือข่ายที่ออกแบบไว้ รวมถึงการเดินสาย LAN ที่ถูกต้อง การติดตั้ง Hardware การก าหนดค่า network การ
ติดตั้ง network ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น TCP/IP และ 
OSI model เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบเครือข่ายในฟังก์ชั่นการท างานที่เกี่ยวข้องกับ 
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OSI model การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ผู้ที่สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร  CompTIA Network+ 
certification  จะได้รับการรับรองว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในด้านบริหารระบบเครือข่าย และ
สามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย CompTIA เป็นสมาคม
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

จากเทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา องค์กรต่างๆ ต้องพึงพิงเทคโนโลยี
เครือข่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นองค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในด้านของเทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือ
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา เมื่อความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรเหล่านั้น
ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงต้องพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถท างานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ การสอบเพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่งในแนว
ทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรตลอดจนถึง
ระดับประเทศด้วย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนนักศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยกระดับมาตรฐานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถท างานได้ในระดับสากล  และมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA Certified ส านักจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับทักษะด้านการจัดการ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ IT ของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับนานาประเทศ 

2. เพ่ือยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. เพ่ือให้สถาบันการศึกษาได้มีศูนย์กลางของการค้นคว้าและ เรียนรู้ทางด้าน IT ด้วยเนื้อหาการเรียน 
และระบบการ ประเมินทักษะความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล 

4. เพ่ือให้สถาบันการศึกษาได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับ ว่าเป็นสถาบันที่มีการน าระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีมาตรฐานมาใช้ส าหรับ การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 

5. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ IT Certificate 
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กลุ่มเป้ำหมำย    
อาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลและ 
    บ ารุงรักษาระบบ IT     จ านวน 16 คน 
กรรมการด าเนินงานโครงการ   จ านวน  8  คน 
วิทยากรภายนอก     จ านวน  2  คน 

 
สถำนที่ด ำเนินงำน 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ด าเนินงาน วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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งบประมำณ      214,100 บำท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2557  

1. ค่ำตอบแทน             84,000 บำท 

    -  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ฝึกอบรม CompTIA Network+ 
( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน )   

2. ค่ำใช้สอย           120,100 บำท 

(ผู้เข้าอบรมจ านวน  16 คน คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร  จ านวน 10 คน) 
-  ค่าลงทะเบียนทดสอบ หลักสูตร CompTIA Certified Technical (Network+)  

จ านวน 16 คน (ต่อคน 5,800 บาท x 16 คน) = 92,800  บาท 
-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 26 คน x 30 บาท ) = 7,800 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน      (5 มื้อ x 26 คน x 150 บาท ) = 19,500 บาท 

3. ค่ำวัสดุ             10,000 บำท 

        รวมทั้งสิ้น  214,100 บำท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 
รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม CompTIA Network+ 

วัน เวลา เนื้อหา 
วันจันทร์  8.30 – 10.30 Topologies and the OSI Model 

10.30 - 12.00 Cabling and Connectors 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 - 15.30 Ethernet 
15.30 - 16.30 Bridges and Switches 

วันอังคาร  8.30 – 10.30 Internet Protocol 
10.30 - 12.00 Addressing Schemes 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 - 15.30 DHCP, APIA and NTP 
15.30 - 16.30 IPv6 

วันพุธ  8.30 – 10.30 Transport Protocols 
10.30 - 12.00 Name Resolution 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 - 15.30 Internet Applications 
15.30 - 16.30 WAN Technologies, Remote Access 
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วัน เวลา เนื้อหา 
วันพฤหัสบดี  8.30 – 10.30 Security Fundamentals 

10.30 - 12.00 Security Appliances 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 - 15.30 Authentication 
15.30 - 16.30 Installing Wireless Networks 

วันศุกร์  8.30 – 10.30 Configuration Management 
10.30 - 12.00 Installing Wired Networks 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 - 14.00 Deploy Virtual Networks 
14.00 – 15.00 Monitoring and Management Tools 
15.00 – 16.00 Network Troubleshooting 
16.00 – 16.30 Network+ Exam Tutorial 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน Certified CompTIA Network+ ร้อยละ 65 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 น าความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของมหาวิทยาลัยและบริการทางวิชาการ
ให้กับบุคลภายนอก  

 น าความรู้และทักษะไปสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 
 สอบผ่าน Certified CompTIA Network+ ร้อยละ 65 ของผู้เข้าสอบ 

 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
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2. เชิงคุณภาพ 
 สอบผ่าน Certified CompTIA Network+ ร้อยละ 65 ของผู้เข้าสอบ 

 

3. เชิงเวลา 
 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2557 

4. เชิงต้นทุน 
 ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีกำรประเมิน 
๑. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
๒. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
๓. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานสากล 

2. บุคลากรได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากล 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตร Comp TIA Network+  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  26  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  214,100 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  214,100 บาท     
ประกอบด้วย (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน   84,000 บำท   
   ค่ำใช้สอย           120,100   บำท 
   ค่ำวัสดุ    10,000 บำท 
   รวม            214,200   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  26 คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.79 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ทีอ่บรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.58  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ     
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.38    
 
 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  Comp TIA Network+ 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Comp TIA 
Network+ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเองเทเวศร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพาณิชยพระนคร และศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองพระนครเหนือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 26 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ทีใ่ช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  26 คน   
คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เขา้อบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 
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 โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ หลักสูตร Comp TIA Network+ 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 16 คน 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

  
 ชาย 15 93.75% 
 หญิง 1 6.25% 
อำยุงำน 

  
 0-3 ปี 10 62.5% 
 4-8 ปี 6 37.5% 
 9-15 ปี 0 0% 
 16-20 ปี 0 0% 
 20 ปี ข้ึนไป 0 0% 
กำรศึกษำ 

  
 ปวส. 0 0% 
 อนุปริญญา 0 0% 
 ปริญญาตร ี 12 75% 
 ปริญญาโท 4 25% 
 ปริญญาเอก 0 0% 
สถำนะ 

  
 อาจารย ์ 0 0% 
 บุคคลากรสายสนับสนุน 16 100% 

 

 
ตำรำงที่ 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ประเด็นควำมคดิเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

5.00  (31.25%) 11.00  (68.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.31  (86.25%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 6.00  (37.50%) 10.00  (62.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 
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 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น 

6.00  (37.50%) 10.00  (62.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม 

14.00  (87.50%) 2.00  (12.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.88  (97.50%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.49 (89.79%) 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 16.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

16.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน ์

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.48 (89.58%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 

มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

4.00  (25.00%) 12.00  (75.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.00%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

8.00  (50.00%) 8.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความ
เหมาะสม 

10.00  (62.50%) 6.00  (37.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.50%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ 

5.00  (31.25%) 11.00  (68.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.31  (86.25%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.47 (89.38%) มาก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1. Network + เตรียมหลักสูตรของเราใช้อ านาจเพ่ือคุณภาพหลักสูตร (CAQC) CompTIA CAQC สัญลักษณ์คุณ
มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบท้ังหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยวัสดุการฝึกอบรมCompTIA เพ่ือ Network 
+ รับรองเป็นสัญญาณของเครือข่ายอ านาจที่เป็นมืออาชีพ 

2. องค์กรการอบรมหลักสูตรนี้สามารถท าให้เราเข้าใจถึง ระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพ่ิมมากข้ึนในการท างาน 

3. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการอิงผลิตภัณฑ์ใดๆ 
4. สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ในประเทศไทย ด้วยการออกใบรับรองว่าได้มาตรฐานในระดับสากล 

โดยที่ CompTIA เป็นกลุ่มใหญ่  
6. CompTIA เป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล และ CompTIA ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบกิจการทั่วโลก

และเรามีอัตราเติบโตที่เร็วกว่า เพราะมีหลายประเทศที่ได้มีการท าความร่วมมือกับ CompTIA และสิ่งนี้ท าให้ 
องค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมและให้การยอมรับ CompTIA 
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• 1.3 Explain the purpose and properties of IP addressing. 

• 1.4 Explain the purpose and properties of routing and switching. 

• 1.8 Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology. 

• 1.9 Identify virtual network components. 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 2.3 Explain the purpose and properties of DHCP. 

• 2.4 Given a scenario, troubleshoot common wireless problems. 

• 2.6 Given a scenario and a set of requirements, plan and implement a basic SOHO network. 

• 3.1 Categorize standard media types and associated properties. 

• 3.3 Compare and contrast different wireless standards. 

• 3.5 Describe different network topologies. 

• 3.7 Compare and contrast different LAN technologies. 

• 3.8 Identify components of wiring distribution. 

• 4.1 Explain the purpose and features of various network appliances. 

• 4.2 Given a scenario use appropriate hardware tools to troubleshoot connectivity issues. 

• 4.3 Given a scenario use appropriate software tools to troubleshoot connectivity issues. 

• 4.4 Given a scenario, use the appropriate network monitoring resource to analyze traffic. 

• 4.5 Describe the purpose of configuration management documentation. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

720CANDIDATE SCORE:
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271922412REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687651CANDIDATE ID:

Anantat TurapanpisaiCANDIDATE:
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Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 4.5 Describe the purpose of configuration management documentation. 

• 5.1 Given a scenario, implement appropriate wireless security measures. 

• 5.5 Given a scenario, install and configure a basic firewall. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 417914702Registration Number: 271922412

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT

If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 3.7 Compare and contrast different LAN technologies. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

884CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/8/14DATE:
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271921442REGISTRATION NUMBER:

COMP001020689792CANDIDATE ID:
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If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 910184822Registration Number: 271921442

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 1.8 Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology. 

• 3.5 Describe different network topologies. 

• 4.1 Explain the purpose and features of various network appliances. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

879CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922443REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687654CANDIDATE ID:

Chayakorn PotjamarnpimolCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 143210851Registration Number: 271922443

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 1.1 Compare the layers of the OSI and TCP/IP models. 

• 1.4 Explain the purpose and properties of routing and switching. 

• 1.8 Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology. 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 2.4 Given a scenario, troubleshoot common wireless problems. 

• 2.5 Given a scenario, troubleshoot common router and switch problems. 

• 2.6 Given a scenario and a set of requirements, plan and implement a basic SOHO network. 

• 4.5 Describe the purpose of configuration management documentation. 

• 4.6 Explain different methods and rationales for network performance. 

• 5.1 Given a scenario, implement appropriate wireless security measures. 

• 5.5 Given a scenario, install and configure a basic firewall. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

821CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922464REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687656CANDIDATE ID:

Khanate JehlaeCANDIDATE:
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In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 1188643745Registration Number: 271922464

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT

If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.



• 1.1 Compare the layers of the OSI and TCP/IP models. 

• 1.3 Explain the purpose and properties of IP addressing. 

• 1.4 Explain the purpose and properties of routing and switching. 

• 1.5 Identify common TCP and UDP default ports. 

• 1.6 Explain the function of common networking protocols. 

• 1.8 Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology. 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 2.2 Given a scenario, install and configure a wireless network. 

• 2.3 Explain the purpose and properties of DHCP. 

• 2.4 Given a scenario, troubleshoot common wireless problems. 

• 2.5 Given a scenario, troubleshoot common router and switch problems. 

• 2.6 Given a scenario and a set of requirements, plan and implement a basic SOHO network. 

• 3.1 Categorize standard media types and associated properties. 

• 3.2 Categorize standard connector types based on network media. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

Before attempting to retake the CompTIA Network+ Certification Exam, please review 

the CompTIA Retake Policy below.

FailPASS/FAIL:

345CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922503REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687657CANDIDATE ID:

Mongkon ChanabuaCANDIDATE:
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Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local 

Pearson VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT

If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

• 3.2 Categorize standard connector types based on network media. 

• 3.3 Compare and contrast different wireless standards. 

• 3.4 Categorize WAN technology types and properties. 

• 3.6 Given a scenario, troubleshoot common physical connectivity problems. 

• 3.8 Identify components of wiring distribution. 

• 4.1 Explain the purpose and features of various network appliances. 

• 4.2 Given a scenario use appropriate hardware tools to troubleshoot connectivity issues. 

• 4.3 Given a scenario use appropriate software tools to troubleshoot connectivity issues. 

• 4.4 Given a scenario, use the appropriate network monitoring resource to analyze traffic. 

• 4.5 Describe the purpose of configuration management documentation. 

• 4.6 Explain different methods and rationales for network performance. 

• 5.1 Given a scenario, implement appropriate wireless security measures. 

• 5.2 Explain the methods of network access security. 

• 5.3 Explain methods of user authentication. 

• 5.4 Explain common threats, vulnerabilities, and mitigation techniques. 

• 5.5 Given a scenario, install and configure a basic firewall. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces 

Digital Embossing! Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score 

reports.

Validation: 448212315Registration Number: 271922503

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 2.6 Given a scenario and a set of requirements, plan and implement a basic SOHO network. 

• 3.7 Compare and contrast different LAN technologies. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

879CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922662REGISTRATION NUMBER:

COMP001020689791CANDIDATE ID:

Nopphanan NetsakulneeCANDIDATE:
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If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 30601877Registration Number: 271922662

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 3.3 Compare and contrast different wireless standards. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

884CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922540REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687660CANDIDATE ID:

Nattapong KaranoiCANDIDATE:
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If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 688742159Registration Number: 271922540

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 4.2 Given a scenario use appropriate hardware tools to troubleshoot connectivity issues. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

879CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/8/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271921218REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687667CANDIDATE ID:

Pamok RattanatriyapibalCANDIDATE:
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If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 838108052Registration Number: 271921218

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 1.1 Compare the layers of the OSI and TCP/IP models. 

• 1.4 Explain the purpose and properties of routing and switching. 

• 1.6 Explain the function of common networking protocols. 

• 2.3 Explain the purpose and properties of DHCP. 

• 3.6 Given a scenario, troubleshoot common physical connectivity problems. 

• 3.7 Compare and contrast different LAN technologies. 

• 5.5 Given a scenario, install and configure a basic firewall. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

836CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922566REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687668CANDIDATE ID:

Piyoros TepharosCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 1548604839Registration Number: 271922566

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT

If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.



Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 1.8 Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology. 

• 2.4 Given a scenario, troubleshoot common wireless problems. 

• 4.3 Given a scenario use appropriate software tools to troubleshoot connectivity issues. 

• 4.5 Describe the purpose of configuration management documentation. 

• 5.1 Given a scenario, implement appropriate wireless security measures. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

863CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922603REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687669CANDIDATE ID:

Punyathit YothinboonpitakCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

demographic information for accuracy:



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 1733548063Registration Number: 271922603

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

884CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/7/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271921166REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687671CANDIDATE ID:

Saengsan TinarakCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 875203778Registration Number: 271921166

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 4.4 Given a scenario, use the appropriate network monitoring resource to analyze traffic. 

• 5.6 Categorize different types of network security appliances and methods. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

879CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/8/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271921272REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687678CANDIDATE ID:

Sompoch KulthararomCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 166232862Registration Number: 271921272

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT



If all the information is correct, please move on to Step 3.a.

Locate your exam record, and carefully review your first and last name and all of your 

demographic information for accuracy:

2.

Please allow 5 business days after you've taken your CompTIA Network+ Certification 

Exam, then login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx using your CompTIA user 

name and password (you will be prompted to create this on your first login). 

1.

Requesting a Paper Certificate:

Carefully review the following steps to ensure proper delivery of your paper certificate.

For a complete listing of CompTIA Network+ Certification Exam objectives, please visit 

certification.comptia.org.

 

• 2.1 Given a scenario, install and configure routers and switches. 

• 3.7 Compare and contrast different LAN technologies. 

• 4.4 Given a scenario, use the appropriate network monitoring resource to analyze traffic. 

 

You incorrectly answered one or more questions in the following objective areas:

The CompTIA Network+ Certification Exam has a scaled score between 100 and 900.

PassPASS/FAIL:

879CANDIDATE SCORE:

720PASSING SCORE:

72089SITE NUMBER:

8/9/14DATE:

CompTIA Network+ Certification ExamEXAM:

271922627REGISTRATION NUMBER:

COMP001020687672CANDIDATE ID:

Sutthipong KumpangCANDIDATE:

CompTIA Network+ Certification Exam Score Report JK0-019



If it is determined that you have violated CompTIA's retake policy, you may not be eligible to 

register and/or schedule any CompTIA certification examination for a minimum period of twelve 

(12) calendar months from the date of such determination, if determined necessary or 

appropriate by CompTIA.

In the event you have failed the CompTIA Network+ Certification Exam, CompTIA does not require 

any waiting period between the first (1st) and second (2nd) attempt to pass such examination. 

However, before your third (3rd) attempt or any subsequent attempt to pass such examination, 

you shall be required to wait for a period of at least fourteen (14) calendar days from the date of 

your last attempt to pass such exam. CompTIA beta Certification exams may only be taken one 

(1) time by each candidate.

In the event you have passed the CompTIA Network+ Certification Exam, you shall be required to 

wait for a period of twelve (12) calendar months before retaking the CompTIA Network+ Certification 

Exam, unless CompTIA has changed the test objectives for the exam.

CompTIA Retake Policy

If you have questions regarding this score report or your certificate, login at www.certmetrics.

com/comptia/login.aspx, and click on “SUPPORT.”

Support

Click on a link to begin a download of the PDF file.4.

On the far right, under the “DOWNLOADS” column, there is a PDF link for each earned 

certificate.

3.

Click on “CERTIFICATIONS” tab.2.

Login at www.certmetrics.com/comptia/login.aspx1.

To download a PDF of your CompTIA certificate:

View/Print Your Certificate Online:

Track your Exam History/Current Progress Online:

To access your exam history, update your demographics or verify certificate status, login at: 

www.certmetrics.com/comptia/login.aspx. Please allow five business days for your CompTIA web 

record to be updated with exam results.

Once all information is correct, press the submit button. By clicking on the submit 

button, you are confirming that all of your demographic information is correct and 

authorizing CompTIA to print and ship your paper certificate. Once CompTIA has 

received your authorization, CompTIA will generate your certificate, which should be 

delivered to you via mail within eight weeks after completing this process online.

3.

If any of your other demographics are incorrect, please make the correction to 

your record and move on to Step 3.

c.

If your name is NOT correct, DO NOT CLICK ON THE SUBMIT BUTTON. Instead, 

please click “SUPPORT” located on the top right corner of your screen and you 

will be linked to the CompTIA Customer Support Center. Click on “SUBMIT A 

TICKET”, then select the ticket type “NAME CORRECTIONS/CHANGES” and 

provide the required corrections / legal documentation.

b.

If all the information is correct, please move on to Step 3.a.



To authenticate this score report, go to www.pearsonvue.com/authenticate. 

To maintain the integrity of this testing program and the value of your certification, Pearson VUE introduces Digital Embossing! 

Digital Embossing eliminates the possibility of unauthorised embossing of counterfeit score reports.

Validation: 148144953Registration Number: 271922627

You Can Authenticate This Score Report Using Pearson VUE's Digital Embosser!

For phone numbers not listed, visit the above web site.

0800-731-9905United Kingdom

877-551-7587Canada

877-551-7587United States

Or call...

www.pearsonvue.com/comptia

Thank you for choosing Pearson VUE!™

This examination was delivered at a Pearson VUE Authorized Center.  For all your CompTIA testing needs, please contact your local Pearson 

VUE Authorized Center or visit our World Wide Web site at

DO NOT LOSE THIS REPORT
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