
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อวิชา  ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 

ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช. 

******************************************************************************** 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมบริหารฐานข้อมลู เพื่อปรับปรุง เปลีย่นแปลงและ.   ค้นหา ข้อมูล

เพื่อท ารายงานตามที่ก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของ

สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน         
25 ปี และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการ
แยกสาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ
ไม่เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
     จ านวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

4.1 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนือ้หาและหลักเกณฑ์การให้  

      คะแนนแตล่ะรายวิชา  วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562  

4.2 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบกรรมการร่วมตัดสินระดับละ 1 คน                      

                ต่อรายวิชา  ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2563 

4.3 ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

4.4 ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

http://www.vr-centre.net/
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                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองต าลึง 
                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

      ระดับชาติคนละ  50  บาท 

 

5. กติกาการแข่งขัน/การประกวด 

5.1 ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตร 

                ประจ าตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรอง  

                จากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.2  สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลวิชาละไม่เกิน  5  คน   

      ประเภททีมได้ไม่เกิน 3 ทีม 

5.3 ผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ 

                ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563      โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.4 เขา้แข่งขัน   ต้องช าระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 

5.5 การแข่งขันจะเรียงตามล าดับ  การจับฉลากในวันรายงานตัว 

5.6 เมื่อถึงเวลาแข่งขัน  คณะกรรมการเรียกทีมเข้าแข่งขันให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  

                 ทันที หากเวลาผ่านไป  5 นาที ไม่รายงานตัว / เข้าประจ าที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้า   

                 แข่งขัน  

5.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด   
 

6. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

6.2 โปรแกรม Microsoft visual basic 2010  
 

7. ขั้นตอนการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
7.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
7.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่            

สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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8. เกณฑ์การตัดสิน  ทุกประเภทวิชา/รายวิชา 

คะแนน    90  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน    80.00-89.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน     60.00-69.99           เกียรติบัตรชมเชย 
 

9. ค่าสมัคร 
9.1 คนละ 50 บาท 

10. ดูตารางการแข่งขันทักษะท่ี  www.vr-centre.net  วันองัคาร ที่ 14 มกราคม  2563 
 

11. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
   อ.สุทิน  พยนต์เลิศ   มือถือ   089-092-8454 

   อ.นาตยา  สมบูรณ์กุล   มือถือ   084-209-8436 

   อ.เอ็นดู  ชาญชิต    มือถือ   086-374-1923 

 

12. Line กลุ่มการแข่งขัน 
 

 

 

 

                                     http://line.me/R/ti/g/ozvxmZB1BY 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  ระดับ  ปวช.   เวลา  3  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน 28-29 มกราคม  2563 

สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

 
ค าสั่ง  ให้ออกแบบหน้าจอและเขียนโปรแกรมตามค าสั่ง 

 

1. ออกแบบโปรแกรมตามภาพที่ก าหนดให้  

 
จากภาพประกอบไปด้วยวัตถุดังต่อไปนี้ 

1. Label 
2. TextBox 
3. ComboBox 
4. GroupBox 
5. DataGridView 
6. Button 
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2. ก าหนดความสามารถให้วัตถุดังต่อไปนี้ 
1. TextBox  

ชื่อสินค้า  และ ราคาสินค้า พิมพ์ไม่ได้   

 
2. ComboBox  รายการให้เลือกตามภาพ  

 
 

เมื่อเลือกรหัสสินค้าแล้ว ให้ข้อมูลแสดงที่ ชื่อสินค้า  และ ราคาสินค้า  ตามตาราง

ดังต่อไปนี้  

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา 
001 ดินสอ 10.75 
002 ยางลบ 5.50 
003 ปากกา 13.75 
004 สมุด 15.00 
005 ไม้บรรทัด 7.00 

 
1. Button 

1. ปุ่มเพ่ิม 
   เมื่อกดแล้ว หากผู้ใช้ยังไม่ได้เลือกรหัสสินค้าให้แจ้งเตือนดังภาพ  
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   เมื่อกดแล้ว หากผู้ใช้ยังไม่ได้ใส่ในช่องจ านวนสินค้า หรือ ใส่จ านวนที่เป็นตัวเลขไม่ถูกต้อง  

ให้แจ้งเตือนดังภาพ   

 

 

เมื่อกดแล้วหากผู้ใช้ใส่ข้อมูลสมบูรณ์ ให้ข้อมูลขึ้นในตาราง   

โดยให้แสดง ราคา จ านวน และ รวม ในรูปแบบของทศนิยม 2 หลัก และเครื่องหมาย , แบ่ง

เมื่อถึงหลักพัน   

พร้อมทั้งค านวณ ราคารวม ภาษี และราคาสุทธิในรูปแบบของทศนิยม 2 หลัก และ

เครื่องหมาย , แบ่งเมื่อถึงหลักพัน ดังภาพ  

ก่อน 
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หลัง 

 

2. ปุ่มลบ 
เมื่อกดแล้ว หากไม่มีข้อมูล ให้แจ้งเตือนดังภาพ   

 

เมื่อกดแล้ว หากผู้ใช้ยังไม่ได้เลือกรายการที่จะลบให้ แจ้งเตือนดังภาพ 
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เมื่อกดแล้ว ให้ถามผู้ใช้ก่อนที่จะลบดังภาพ   

 

เมื่อลบแล้วให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพ 

ก่อน 

 

หลัง 
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เมื่อกดปุ่มปิด และ เครื่องหมายปิดโปรแกรมท่ี Form  ให้ถามผู้ใช้ก่อนปิดโปรแกรมดังภาพ 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช. เวลา 3 ชั่วโมง   

******************************************************************* 
หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน.............................................................................................................................. 

หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน..................................................................................................................... 
ล าดับ

ที ่
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน 
1 0 

1 ออกแบบหน้าจอโปรแกรมได้ถูกต้อง   
2 ก าหนดชื่อสินค้า  และ ราคาสินค้า ให้พิมพ์ไม่ได้     
3 ComboBox รหัสสินค้า มีรายการรหัสให้เลือก 5 รายการ   
4 เลือกรหัสสินค้าแล้ว ข้อมูลแสดงที่ ชื่อสินค้า  และ ราคาสินค้า  ได้   
5 ปุ่มเพ่ิม  เมื่อกดแล้ว หากผู้ใช้ยังไม่ได้เลือกรายรหัสสินค้าให้แจ้งเตือน   

6 
ผู้ใช้ยังไม่ได้ใส่ในช่องจ านวนสินค้า หรือ ใส่จ านวนที่เป็นตัวเลขไม่ถูกต้อง  ให้แจ้ง
เตือน 
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ปุ่มเพ่ิม   หากผู้ใช้ใส่ข้อมูลสมบูรณ์ ให้ข้อมูลขึ้นในตาราง   
โดยให้แสดง ราคา จ านวน และ รวม ในรูปแบบของทศนิยม 2 หลัก และเครื่องหมาย 
, แบ่งเมื่อถึงหลักพัน   
พร้อมทั้งค านวณ ราคารวม ภาษี และราคาสุทธิในรูปแบบของทศนิยม 2 หลัก และ
เครื่องหมาย , แบ่งเมื่อถึงหลักพัน 

  

8 ปุ่มลบเมื่อกดแล้ว หากไม่มีข้อมูล ให้แจ้งเตือน   
9 ปุ่มลบเมื่อกดแล้ว  หากผู้ใช้ยังไม่ได้เลือกรายการที่จะลบให้ ให้แจ้งเตือนดัง   
10 ปุ่มลบเมื่อกดแล้ว  เมื่อกดแล้ว ให้ถามผู้ใช้ก่อนที่จะลบ   
11 สามารถลบรายการได้   
12 เมื่อกดปุ่มปิด และ เครื่องหมายปิดโปรแกรมท่ี Form  ให้ถามผู้ใช้ก่อนปิดโปรแกรม   

รวมจ านวนข้อ 12 
รวมคะแนน 100 คะแนน   (จ านวนข้อที่ได้ x 10 / 1.2) 100 

 
หมายเหตุ  ท าได้    = 1  
              ท าไม่ได้ = 0 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
      (.....................................................................) 


