
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อวิชา  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  

ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์ ระดับ ปวส. 
******************************************************************************** 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ และ  

   อินเตอร์เน็ต ตลอดจน HTML  ในการสร้างเว็บเพจ (WEB  PAGE) เพ่ือพัฒนาการออกแบบระบบ    

      การขายสินค้าออนไลน์ 

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                      

http://www.vr-centre.net/
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                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 

                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 ปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 Adobe Dreamweaver  CS6  

 Adobe Photoshop CS6 

 Swish  Max 

 Adobe Flash  CS6 

 PHP 
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 AppServ 

 Xampp 
 

7. ขั้นตอนการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
7.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
7.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่            

สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

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 
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12. Line กลุ่มการแข่งขัน 
 

 

 

 

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

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ระดับ ปวส.  เวลา 6 ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน 28-29 มกราคม  2563 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

******************************************************************************* 
ค าสั่ง ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างเว็บเพจในการขายของ Online  
ขอบเขตในการพัฒนา 

1. ส่วนของหน้าหลัก 
1.1. ส่วนของรายชื่อสินค้าขายดี   

1.1.1.แสดงรายชื่อสินค้าขายดีสุด 10 รายการ 
1.2. ส่วนของรายชื่อสินค้าทั้งหมด 

1.2.1.แสดงรายชื่อสินค้าท้ังหมด  
1.2.2.แบ่งจ านวนรายชื่อออกเป็นหน้า ๆ ละไม่เกิน 20 รายการ 
1.2.3.สามารถค้นหาสินค้า ที่ชื่อสินค้าใกล้เคียงกับค าค้นได้ 

1.3. ในรายการสินค้าทั้งสินค้าขายดีและสินค้าทั้งหมด ต้องมีปุ่มส าหรับสั่ง็ื้อโดยแสดงเฉพาะ บุคคลทั่วไป
ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ และผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ชื้อเท่านั้น ID ของผู้ขายไม่สามารถท าการสั่ง็ื้อได้ และ
หากเป็นบุคคลทั่วไปจะต้องบังคับให้ไปเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถท ารายการได้ 

2. ส่วนของผู้ขาย 
2.1. สามารถสมัครสมาชิกร้านค้าได้ 

2.1.1.ลงทะเบียนบันทึกลงฐานข้อมูลแล้วใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมีการยืนยัน 
2.1.2.ข้อมูลร้านค้าประกอบด้วยดังนี้ 

 ชื่อผู้ใช้งาน (username) (ห้าม็้ า) 

 รหัสผ่าน (password) 

 ชื่อร้าน 

 ที่อยู่ 

 เบอร์โทรติดต่อ 

 ชื่อผู้ติดต่อ 

 อีเมล 
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 เว็บไ็ต์(ถ้ามี) 
2.2. สามารถ login เข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าไปยังหน้าผู้ขายได้ 
2.3. สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้ 
2.4. สามารถเพ่ิมสินค้าที่จะวางขายได้ 

2.4.1.ข้อมูลสินค้ามีดังนี้ 

 ชื่อสินค้า 

 ราคา 

 รูปภาพตัวอย่าง 

 รายละเอียดสินค้า 

 ขนาด(ถ้ามี) 

 น้ าหนัก(ถ้ามี) 
2.5. สามารถดูรายการใบสั่ง็ื้อได้ 

2.5.1.การแสดงรายการใบสั่ง็ื้อแสดงข้อมูล( รหัสใบสั่ง็ื้อ วันที่สั่ง ชื่อ-สกุลลูกค้า และยอดเงินสุทธิ) 
2.5.2.เมื่อคลิกท่ีรายการใบสั่ง็ื้อแสดงข้อมูลใบสั่ง็ื้อ โดยแสดงข้อมูลเหมือนกับ ข้อ 3.4.2 ข้อมูล

ใบสั่ง็ื้อ 
3. ส่วนของผู้็ื้อ 

3.1. สามารถสมัครสมาชิกลูกค้าได้ 
3.1.1.ลงทะเบียนบันทึกลงฐานข้อมูลแล้วใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมีการยืนยัน 
3.1.2.ข้อมูลลูกค้าประกอบด้วยดังนี้ 

 ชื่อผู้ใช้งาน (username) (ห้าม็้ า) 

 รหัสผ่าน (password) 

 ชื่อจริง 

 นามสกุล 

 เบอร์โทร 

 อีเมล 
3.2. สามารถ login เข้าสู่ระบบเพ่ือท าการ็ื้อสินค้าได้ 
3.3. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
3.4. สามารถสั่ง็ื้อสินค้าได้ 

3.4.1. ใบสั่ง็ื้อ 1 ใบ สามารถเลือกสินค้าได้หลายรายการ 
3.4.2.ข้อมูลใบสั่ง็ื้อ ประกอบด้วยดังนี้ 

 รหัสเลขที่สั่ง็ื้อ 
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 วันที่สั่ง็ื้อ 

 รายการสินค้าที่สั่งประกอบด้วย 
1) รหัสสินค้า 
2) ชื่อสินค้า 
3) จ านวนที่สั่ง็ื้อ 
4) ราคาสินค้า 
5) ราคารวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าขนส่ง 40 บาท ทุกรายการทั่วประเทศ 

 ราคาสุทธิ 
3.5. แสดงรายการใบสั่ง็ื้อเฉพาะของลูกค้าที่ท าการ Login โดยแสดง( รหัสใบสั่ง็ื้อ วันที่สั่ง และยอดเงิน

สุทธิ) 
3.6. เมือ่คลิกท่ีใบสั่ง็ื้อจะแสดงรายการสินค้าท่ีสั่ง โดยแสดงข้อมูลเหมือนกับ ข้อ 3.4.2 ข้อมูลใบสั่ง็ื้อ 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปภาพในการท าข้อสอบ  http://gg.gg/fzavb 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์ ระดับ ปวส. เวลา 6 ชั่วโมง   

******************************************************************* 
หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน............................................................................................................................ 
หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน..................................................................................................................... 

 
ล าดับ

ที ่
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน 
1 0 ตัวคูณ 

1 ความเป็นระเบียบในการจัดวางข้อมูล   

4 

2 ตั้งชื่อฟิลด์สื่อถึงความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บ   
3 มีการก าหนด คีย์ ได้ถูกต้อง   
4 มีการเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางได้ถูกต้อง   
5 แสดงรายชื่อสินค้าขายดีสุด 10 รายการ   
6 แสดงรายชื่อสินค้าท้ังหมด ที่ไม่็้ ากับกับรายชื่อสินค้าขายดี   
7 แบ่งจ านวนรายชื่อออกเป็นหน้า ๆ ละไม่เกิน 20 รายการ   
8 สามารถค้นหาสินค้า ที่ชื่อสินค้าใกล้เคียงกับค าค้นได้   

9 
มีปุ่มส าหรับสั่ง็ื้อโดยแสดงเฉพาะ บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ และผู้ที่
ลงทะเบียนเป็นผู้ชื้อเท่านั้น 

  

10 ID ของผู้ขายไม่สามารถท าการสั่ง็ื้อได้   
11 บุคคลทั่วไปจะต้องบังคับให้ไปเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถท ารายการได้   
12 สมัครสมาชิกร้านค้าได้   
13 สามารถ login เข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าไปยังหน้าผู้ขายได้   
14 สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้   
15 สามารถ เพิ่ม สินค้าที่จะวางขายได้   
16 สามารถ ลบ สินค้าท่ีจะวางขายได้   
17 สามารถ แก้ไข สินค้าที่จะวางขายได้   
18 สามารถดูรายการใบสั่ง็ื้อได้   
19 คลิกท่ีรายการใบสั่ง็ื้อแสดงข้อมูลใบสั่ง็ื้อ   
20 สามารถสมัครสมาชิกลูกค้าได้   
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21 สามารถ login เข้าสู่ระบบเพ่ือท าการ็ื้อสินค้าได้   
22 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้   

4 
23 สามารถสั่ง็ื้อสินค้าได้   
24 แสดงรายการใบสั่ง็ื้อเฉพาะของลูกค้า   
25 เมื่อคลิกท่ีใบสั่ง็ื้อจะแสดงรายการสินค้าท่ีสั่ง็ื้อ   

รวมจ านวนข้อ   25 
รวมคะแนน 100 คะแนน   (จ านวนข้อที่ได้ x 4)   100 

หมายเหตุ  ท าได้    = 1  
              ท าไม่ได้ = 0 

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


