
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อวิชา  ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์

ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส. 
******************************************************************************* 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ และ อินเตอร์เน็ต     
      ตลอดจน HTML ในการสร้างเว็บเพจ (WEB  PAGE) 

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 าตัวนักศึกษาเ็็นส 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 

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

4.4  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                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 ผู้เข้าแข่งขัน   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 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการแข่งขัน 

6.2 โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 Adobe Dreamweaver CS6 

 Adobe Photoshop CS6 

 Swish  Max 

 Adobe Flash  CS6 

 PHP 

 AppServ,  Xampp 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส.  เวลา 3 ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน 28-29 มกราคม  2563 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

******************************************************************* 
ค าชี้แจง 

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า “travel” ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าสอบ และบันทึกงานทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์ 
2. สร้างฐานข้อมูลชื่อว่า db_travel  
3. หน้าแรกตั้งชื่อ index 
4. ท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ผู้ใช้ชื่อ root ไม่ก าหนดรหัสผ่าน 

ค าสั่ง 
 จงสร้างเว็บไ็ต์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจ
ท่องเที่ยว รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวภายในประเทศ
ให้มากขึ้น โดยมีข้อก าหนดต่าง ๆ ดังนี้  
1. หน้า index 

1.1. ออกแบบ logo และ banner ในส่วนหัวเว็บไ็ต์ 
1.2. แสดงรายการแหล่งท่องเที่ยว โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยแสดง รูปภาพ และ ชื่อสถานที่ 
1.3. ในแต่ละรายการมีปุ่ม รายละเอียด เมื่อคลิกจะเชื่อมโยงไปหน้ารายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวโดยแสดง 

รูปภาพ ชื่อสถานที่และรายละเอียด 
2. หน้า gallery 

2.1. น าภาพที่ก าหนดให้ จัดแสดงเป็นตารางแสดงรายการรูปภาพ และเชื่อมโยงรูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพ
ทุกรูป ไม่น้อยกว่า 5 รูปภาพ 

3. หน้า contact us 
3.1. สร้างฟอร์มในการบันทึกการติดต่อจากนักท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูล อี.เมล ชื่อผู้ติดต่อ ข้อความติดต่อ 

และวันที่ติดต่อ 
3.2. ท าการเพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูล หากบันทึกได้ แสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” หากบันทึก

ไม่ได้ แสดงข้อความว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้” 
4. หน้าจัดการข้อมูล (ไม่ต้องท าการ login) 

4.1. หน้าจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
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ผู้ใช้สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข แสดง รายการแหล่งท่องเที่ยว โดยบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพ และ
รายละเอียด หากบันทึกได้จะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” หากบันทึกไม่ได้จะแสดง
ข้อความว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้” 

4.2. หน้าแสดงรายการการติดต่อ 
แสดงรายการการติดต่อจากหน้า contact us โดยเรียงจาก วันที่ล่าสุดไปเก่าสุด 

5. หน้าเพจทุกหน้า จะต้องเชื่อมโยงได้ 
6. การแสดงผลจะต้องเหมาะกับหน้าจอ ขนาด 1366 โดยแสดงผลไม่มี scroll bar ด้านล่าง 
7. โครงร่างเว็บเพจ (layout) สามารถเลือกใช้ ได้ทั้งแบบ table frame หรือ HTML Layout Elements 
8. มีการก าหนดรูปแบบการแสดงผล โดยใช้ css  
9. มีการใช้ภาษา jsp หรือ php ในการติดต่อฐานข้อมูล  
10. มีการออกแบบจัดและล าดับข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ สวยงาม  
11. เมนใูนข้อ 4 หน้าจัดการข้อมูล แสดงเมนเูป็นแบบ popup menu 
 
ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปภาพในการท าข้อสอบ  http://gg.gg/fzaw3 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส. เวลา 3 ชั่วโมง   

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

หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน..................................................................................................................... 

 

ล าดับ รายการ 
ค่าคะแนน 

1 0 ตัวคูณ 
1 สร้างโฟลเดอร์ และบันทึกงานทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์ได้ถูกต้อง   
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2 หน้าโฮมเพจให้ตั้งชื่อว่า index   
3 ออกแบบ logo และ banner ส่วนหัวเว็บไ็ต์    
4 สร้างเมนู เพื่อ link ไปยังเนื้อหาได้    
5 เมนู หน้าจัดการติดต่อเป็นแบบ popup   
6 จัดรูปแบบเนื้อหา อ่านง่าย ชัดเจน เป็นระเบียบ   
7 จัดรูปแบบการแสดงผล ด้วย CSS  ได ้   

หน้า gallery 
8 แสดงรูปภาพ เชื่อมโยงรูปภาพไปยังไฟล์ต้นฉบับได้ อย่างน้อย 5 รูป   

หน้า index 
9 แสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยวโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้   
10 เชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวได้   

หน้า contact us   
11 ออกแบบฟอร์มติดต่อ contact us  รับข้อมูล อี.เมล ชื่อผู้ติดต่อ  

ข้อความติดต่อ 
  

12 บันทึกข้อมูลติดต่อ ลงฐานข้อมูลได้   
13 มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อท างานส าเร็จหรือ เกิดพบข้อผิดพลาด   

หน้าจัดการข้อมูล  
14 แสดงข้อมูลรายการสถานที่ท่องเที่ยวได้   
15 ลบข้อมูลได้   
16 แก้ไขข้อมูลได้   
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17 เพ่ิมข้อมูลได้   
18 มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อท างานส าเร็จหรือ เกิดพบข้อผิดพลาด   

หน้าแสดงรายการการติดต่อ 
19 แสดงรายการข้อมูลติดต่อได้   
20 เรียงวันที่ล่าสุดขึ้นก่อนได้   

รวมจ านวนข้อ   20 
รวมคะแนน 100 คะแนน (จ านวนข้อที่ได้ x 5 )   100 

 
หมายเหตุ ท าได้ = 1 
             ท าไม่ได้ = 0 

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

 


