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การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา บริหารธุรกจิ 

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชา ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย   

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส. 
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เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท บริหารธุรกิจ  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชา ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย  ระดับ ปวส. 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1  เพ่ือใหผูเขาแขงขันสามารถประยุกตใชความรูท่ีมีเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ และอินเตอรเน็ต 

ตลอดจน HTML  ในการสรางเว็บเพจ (WEB  PAGE) เพ่ือพัฒนาการออกแบบระบบการขายสินคา

ออนไลน 

2. คุณสมบัติของผูเขาประกวด แขงขัน 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยไมจํากัดอายุ 

2. เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในสาขาวิชา ในระดับการศึกษาท่ีสมัครเขา

แขงขัน  

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

   - 

3. รายละเอียดของการแขงขัน 

 3.1 สมรรถนะรายวิชา 

   1. ออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

   2. พัฒนาเว็บไซตเพ่ือใชงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 3.2 งานท่ีกําหนด 

1. รายงานตัวเพ่ือรับทราบหองสอบและรหัสในการบันทึกขอมูล 

2. เขาหองสอบพรอมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องท่ีนั่งสอบ 

3. บันทึกขอสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบกําหนด ไมอนุญาตใหบันทึกเปนชื่อวิทยาลัยหรือใส

สัญลักษณท่ีเก่ียวของกับผูเขารวมการแขงขัน  

 3.3 ทักษะการแขงขัน 

   1. ออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

   2. ออกแบบองคประกอบเว็บไซต 

   3. การใชสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว 

   4. การสรางฐานขอมูล 

5. การกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
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 3.4 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

  - 

  

 3.5 ส่ิงท่ีเจาภาพตองเตรียม  

1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมในการแขงขัน 

2. โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ดังตอไปนี้ 

● Adobe Dreamweaver  CC2019 

● Adobe Photoshop CC2019 

● Adobe Animate CC2019 

● PHP 

● AppServ 

● Xampp 

4. เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 

4.1 คะแนน 90.00 – 100 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง 

4.2 คะแนน 80.00 – 89.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

4.3 คะแนน 70.00 – 79.99  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

4.4 คะแนน 60.00 – 69.99  คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 
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เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท บริหารธุรกิจ  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชา ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย  ระดับ  ปวส.   เวลา  6  ช่ัวโมง   

วันท่ีแขงขัน.........................................สนามแขงขัน............................................................ 

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

คําส่ัง  ใหผูเขาแขงขันสรางเว็บเพจในการขายของ Online  

ขอบเขตในการพัฒนา 

1. สวนของหนาหลัก 

1.1. สวนของรายชื่อสินคาขายดี   

1.1.1.แสดงรายชื่อสินคาขายดีสุด 10 รายการ 

1.2. สวนของรายชื่อสินคาท้ังหมด 

1.2.1.แสดงรายชื่อสินคาท้ังหมด  

1.2.2.แบงจํานวนรายชื่อออกเปนหนา ๆ ละไมเกิน 20 รายการ 

1.2.3.สามารถคนหาสินคา ท่ีชื่อสินคาใกลเคียงกับคําคนได 

1.3. ในรายการสินคาท้ังสินคาขายดีและสินคาท้ังหมด ตองมีปุมสําหรับสั่งซ้ือโดยแสดงเฉพาะ บุคคลท่ัวไปท่ี

ยังไมเขาสูระบบ และผูท่ีลงทะเบียนเปนผูชื้อเทานั้น ID ของผูขายไมสามารถทําการสั่งซ้ือได และหากเปน

บุคคลท่ัวไปจะตองบังคับใหไปเขาสูระบบกอนจึงจะสามารถทํารายการได 

2. สวนของผูขาย 

2.1. สามารถสมัครสมาชิกรานคาได 

2.1.1.ลงทะเบียนบันทึกลงฐานขอมูลแลวใชงานไดทันทีไมตองมีการยืนยัน 

2.1.2.ขอมูลรานคาประกอบดวยดังนี้ 

● ชื่อผูใชงาน (username) (หามซํ้า) 

● รหัสผาน (password) 

● ชื่อราน 

● ท่ีอยู 

● เบอรโทรติดตอ 

● ชื่อผูติดตอ 

● อีเมล 

● เว็บไซต(ถามี) 

2.2. สามารถ login เขาสูระบบเพ่ือเขาไปยังหนาผูขายได 
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2.3. สามารถแกไขขอมูลรานคาได 

2.4. สามารถเพ่ิมสินคาท่ีจะวางขายได 

2.4.1.ขอมูลสินคามีดังนี้ 

● ชื่อสินคา 

● ราคา 

● รูปภาพตัวอยาง 

● รายละเอียดสินคา 

● ขนาด(ถามี) 

● น้ําหนัก(ถามี) 

2.5. สามารถดูรายการใบสั่งซ้ือได 

2.5.1.การแสดงรายการใบสั่งซ้ือแสดงขอมูล( รหัสใบสั่งซ้ือ วันท่ีสั่ง ชื่อ-สกุลลูกคา และยอดเงินสุทธิ) 

2.5.2.เม่ือคลิกท่ีรายการใบสั่งซ้ือแสดงขอมูลใบสั่งซ้ือ โดยแสดงขอมูลเหมือนกับ ขอ 3.4.2 ขอมูลใบสั่งซ้ือ 

3. สวนของผูซ้ือ 

3.1. สามารถสมัครสมาชิกลูกคาได 

3.1.1.ลงทะเบียนบันทึกลงฐานขอมูลแลวใชงานไดทันทีไมตองมีการยืนยัน 

3.1.2.ขอมูลลูกคาประกอบดวยดังนี้ 

● ชื่อผูใชงาน (username) (หามซํ้า) 

● รหัสผาน (password) 

● ชื่อจริง 

● นามสกุล 

● เบอรโทร 

● อีเมล 

3.2. สามารถ login เขาสูระบบเพ่ือทําการซ้ือสินคาได 

3.3. สามารถแกไขขอมูลสวนตัวได 

3.4. สามารถสั่งซ้ือสินคาได 

3.4.1. ใบสั่งซ้ือ 1 ใบ สามารถเลือกสินคาไดหลายรายการ 

3.4.2.ขอมูลใบสั่งซ้ือ ประกอบดวยดังนี้ 

● รหัสเลขท่ีสั่งซ้ือ 

● วันท่ีสั่งซ้ือ 
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● รายการสินคาท่ีสั่งประกอบดวย 

1) รหัสสินคา 

2) ชื่อสินคา 

3) จํานวนท่ีสั่งซ้ือ 

4) ราคาสินคา 

5) ราคารวม 

● ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

● คาขนสง 40 บาท ทุกรายการท่ัวประเทศ 

● ราคาสุทธิ 

3.5. แสดงรายการใบสั่งซ้ือเฉพาะของลูกคาท่ีทําการ Login โดยแสดง( รหัสใบสั่งซ้ือ วันท่ีสั่ง และยอดเงิน

สุทธิ) 

3.6. เม่ือคลิกท่ีใบสั่งซ้ือจะแสดงรายการสินคาท่ีสั่ง โดยแสดงขอมูลเหมือนกับ ขอ 3.4.2 ขอมูลใบสั่งซ้ือ 

 

ดาวนโหลดขอมูลและรูปภาพในการทําขอสอบ  https://bit.ly/34aoFwx 
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ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

วิชา ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย  ระดับ  ปวส.   

ช่ือ/ทีมผูเขาแขงขัน.............................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา..................................................................................................................................... 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 0 

ออกแบบโครงสราง

เว็บไซต 

ความเปนระเบียบในการจัดวางขอมูล   

ตั้งชื่อฟลดสื่อถึงความหมายของขอมูลท่ีจัดเก็บ   

มีการกําหนด คีย ไดถูกตอง   

พัฒนาเว็บไซตเพ่ือใช

งานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

มีการเชื่อมความสัมพันธของตารางไดถูกตอง   

แสดงรายชื่อสินคาขายดีสุด 10 รายการ   

แสดงรายชื่อสินคาท้ังหมด ท่ีไมซํ้ากับกับรายชื่อสินคาขายดี   

แบงจํานวนรายชื่อออกเปนหนา ๆ ละไมเกิน 20 รายการ   

สามารถคนหาสินคา ท่ีชื่อสินคาใกลเคียงกับคําคนได   

มีปุมสําหรับสั่งซ้ือโดยแสดงเฉพาะ บุคคลท่ัวไปท่ียังไมเขาสูระบบ 

และผูท่ีลงทะเบียนเปนผูชื้อเทานั้น 

  

ID ของผูขายไมสามารถทําการสั่งซ้ือได   

บุคคลท่ัวไปจะตองบังคับใหไปเขาสูระบบกอนจึงจะสามารถทํา

รายการได 

  

สมัครสมาชิกรานคาได   

สามารถ login เขาสูระบบเพ่ือเขาไปยังหนาผูขายได   

สามารถแกไขขอมูลรานคาได   

สามารถ เพ่ิม สินคาท่ีจะวางขายได   

สามารถ ลบ สินคาท่ีจะวางขายได   

สามารถ แกไข สินคาท่ีจะวางขายได   

สามารถดูรายการใบสั่งซ้ือได   

คลิกท่ีรายการใบสั่งซ้ือแสดงขอมูลใบสั่งซ้ือ   

สามารถสมัครสมาชิกลูกคาได   

สามารถ login เขาสูระบบเพ่ือทําการซ้ือสินคาได   

สามารถแกไขขอมูลสวนตัวได   

สามารถสั่งซ้ือสินคาได   
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สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 0 

พัฒนาเว็บไซตเพ่ือใช

งานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

แสดงรายการใบสั่งซ้ือเฉพาะของลูกคา   

เม่ือคลิกท่ีใบสั่งซ้ือจะแสดงรายการสินคาท่ีสั่งซ้ือ 
  

รวมจํานวนขอ 25 

รวมคะแนน 100 คะแนน  (  จํานวนขอท่ีได x 4  ) 100 

 

หมายเหตุ  ทําได    = 1  

              ทําไมได = 0 

 
 

 

 

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

(.........................................................) 

 

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

(.........................................................) 

 

ลงช่ือ..........................................................ประธาน   

(.........................................................) 

 


