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การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

วิชา ทักษะระบบจัดการฐานขอมูล    

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส. 
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เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท บริหารธุรกิจ  สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

วิชา ทักษะระบบจัดการฐานขอมูล   ระดับ ปวส. 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1  เพ่ือใหผูเขาแขงขันสามารถใชโปรแกรม Microsoft Access2016  ไดถูกตองตามประเภทของ 

      งานและการใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คุณสมบัติของผูเขาประกวด แขงขัน 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

   1. เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยไมจํากัดอายุ 

   2. เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในสาขาวิชา ในระดับการศึกษาท่ีสมัครเขาแขงขัน  

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

   - 

3. รายละเอียดของการแขงขัน 

 3.1 สมรรถนะรายวิชา 

   1. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน 

   2. ใชโปรแกรมในการจัดการฐานขอมูล 

 3.2 งานท่ีกําหนด 

1. รายงานตัวเพ่ือรับทราบหองสอบและรหัสในการบันทึกขอมูล 

2. เขาหองสอบพรอมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องท่ีนั่งสอบ 

3. บันทึกขอสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบกําหนด ไมอนุญาตใหบันทึกเปนชื่อวิทยาลัยหรือใสสัญลักษณ

ท่ีเก่ียวของกับผูเขารวมการแขงขัน  

 3.3 ทักษะการแขงขัน 

1. ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 

2. สรางตารางไดอยางนอย 4 ตาราง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป MS-Access 2016 

3. สรางความสัมพันธของตาราง 

4. สรางแบบสอบถาม 

5. สรางฟอรม 

6. สราง Report 

7. การสราง Macro 
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 3.4 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

  - 

  

 3.5 ส่ิงท่ีเจาภาพตองเตรียม  

      1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมในการแขงขัน 

 2. โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2016 

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 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ทักษะระบบจัดการฐานขอมูล   ระดับ ปวส. เวลา  3  ช่ัวโมง 

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

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

 

คําส่ัง  จงปฏิบัติขอสอบตอไปนี้ลงเครื่องคอมพิวเตอร โดยสรางชิ้นงานเก็บไวในไดรฟ และ Folder 

 ตามท่ีสถานท่ีสอบแขงขันกําหนด 

ตอนท่ี 1  

จงสรางฐานขอมูล ชื่อ FROOM   

ในฐานขอมูลการลงทะเบียนจองหอพักประกอบดวยตารางและขอมูลดังตอไปนี้ 

1. จากตารางใหนักเรียนตั้งชื่อ field เปนภาษาอังกฤษ     

2. กําหนด Caption เปนภาษาไทย                           

3. กําหนดชนิดของขอมูลท่ีไมไดใชคํานวณเปนตัวอักษร   

4. กําหนด Primary  Key ของแตละไดเหมาะสม          

5. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตารางไดถูกตอง          

  ตารางขอมูลนักเรียน (Student) 

รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน เบอรโทร 

6200001 นายคมสัน วองไว 1111111111 

6200002 นางสาวสุขใจ มากทรัพย 2222222222 

6200003 นางสาวทัดทรวง ดวงดาว 3333333333 

6200004 นายชนะศึก พนภัย 4444444444 

6200005 นางสาวพจนา เรียบเสมอ 5555555555 

 

       หองพัก(room) 

หมายเลขหอง ราคา ประเภท สังกัดหอ 

R101 2500 พัดลม หอพิไล 

R203 3000 แอร หอสีเขียว 

R405 1800 แอร หอเอกอนันต 

R501 1300 พัดลม หอสําราญ 

R902 3500 แอร หอพิไล 
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 กําหนด Field properties ดังนี้ 

● กําหนดชนิดของขอมูลราคาเปนตัวเลขเทานั้น   

          ตารางขอมูลการจอง (Reserve) 

ลําดับท่ี วันท่ีจอง หมายเลขหองท่ีจอง รหัสนักเรียน 

001 3/4/2562 R101 6200001 

002 4/4/2562 R203 6200002 

003 5/4/2562 R405 6200003 

004 6/4/2562 R501 6200004 

005 12/5/2562 R902 6200005 

    

 กําหนด Field properties ดังนี้ 

● กําหนดชนิดของขอมูลเปนวันเวลาถูกตองตามรูปแบบ  

● กําหนด Lookup Wizard ไดสมบูรณโดย 

o ฟลด หมายเลขหองท่ีจอง เปนแบบดึงขอมูลจากตาราง หองพัก   

o ฟลด รหัสนักเรียน เปนแบบดึงขอมูลจากตารางขอมูลนักเรียน     

 

ตารางการลงทะเบียนเขาพัก (Register) 

ลําดับการลงทะเบียน วันท่ีลงทะเบียน ผูจองลําดับท่ี 

Reg01 11/5/2562 002 

Reg02 12/5/2562 003 

Reg03 12/5/2562 004 

   

กําหนด Field properties ดังนี้ 

● กําหนดชนิดของขอมูลเปนวันเวลาถูกตองตามรูปแบบ  

● กําหนด Lookup Wizard ไดสมบูรณโดย 

o ฟลด ผูจองลําดับท่ี เปนแบบดึงขอมูลจากตารางขอมูลการจอง   

 

ตอนท่ี 2 จงทําการทําแบบสอบถาม ( Query ) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดดังนี้   

1. จากตารางหองพัก จงแสดงทุกฟลด เฉพาะหองพักท่ีมีราคามากกวา 2500   บันทึก Q1  

2. จากตารางหองพัก จงแสดงทุกฟลด เฉพาะประเภทหองพักท่ีมีแอร เทานั้น บันทึก Q2  

3. จากตารางขอมูลนักเรียน จงแสดงเฉพาะฟลดชื่อและนามสกุลรวมกัน โดยเวนวรรค 2 เคาะ  

บันทึก Q3  
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4. จากตารางขอมูลนักเรียน, หองพัก, ขอมูลการจอง จงแสดงฟลด รหัสนักเรียน, ชื่อนักเรียน,  วันท่ีจอง, หมายเลข

หองท่ีจอง, ประเภทหอง, ราคา, สังกัดหอ, คํานวณคามัดจํา 2  เทาของราคาหอง, คํานวณเงินคาเคเบิ้ลทีวีปละ 

3,000 บาท จงคํานวณหาคาใชจายงวดแรก  บันทึก Q4   

5. จงแสดงขอมูลนักเรียน, การลงทะเบียนเขาพัก, ขอมูลการจอง จงแสดงฟลด ลําดับการลงทะเบียน, รหัสนักเรียน, 

ชื่อนักเรียน เฉพาะคนท่ีจองแลวแตยังไมลงทะเบียนเขาพักเทานั้น   บันทึก Q5     

 

ตอนท่ี 3 จงทําการทําแบบฟอรมตามท่ีกําหนดดังนี้   

 

1. จงสราง Form เพ่ือใชในการจองหอง โดยใหนักเรียนเปนผูออกแบบ Form ดวย  

      ตนเอง ซ่ึงใน Form ตองประกอบไปดวยปุมคําสั่งดังตอไปนี้  ปุมเพ่ิมขอมูล  ปุมบันทึกขอมูล(แสดงขอความแจงวา 

“บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”  ปุมลบขอมูล    ปุมถัดไป  ปุมยอนกลับ โดยใหซอนเครื่องมือในการเลื่อนเรคคอรด

ท่ีมากับ Form ใหเรียบรอย  บันทึก FrmReserve   

2. จงสรางเมนูสําหรับการเขาใชงาน โดยมีรูปแบบดังนี้   

 

 
3. จงสราง Form สําหรับการลงทะเบียน โดยใหมีลักษณะดังตอไปนี้  (FrmRegister)   
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จาก Form  ใหนักเรียนคํานวณหาขอมูลดังนี้ 

- จํานวนเงิน คามัดจํา 2 เทาของคาหอง     

- คาคียการดถาเปนหองพัดลมหองละ  500  บาท ถาเปนหองมีแอรหองละ 1,000 บาท   

- เงินรวมท่ีนักเรียนตองจายท้ังหมด รวมคาหองเดือนแรกดวย   

- แสดงหมายเลขเรคคอรดของขอมูลท่ีกําลังแสดงได   

- สามารถเพ่ิมขอมูลการลงทะเบียนเขาพักลงตารางการลงทะเบียนเขาพักได 

- ปุมพิมพใบเสร็จ คือ การแสดงรายงานในขอ 4 ในลักษณะของการ Preview   

 

4. จงสรางใบเสร็จรับเงินจากการลงทะเบียนของนักเรียนแตละคน  โดยกําหนดใหใบเสร็จ มีรูปแบบดังตอไปนี้ 

(BillRegister)  

  ลาํดบัท่ี/ช่ือผูจ้อง 
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5. จงสรางรายงาน สรุปการจองหอง พรอมรายละเอียดการจองพิจารณาตามความเหมาะสม โดยแยกตามวันท่ีจอง  

(Reserve)  
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ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ทักษะระบบจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวส. 

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

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

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

0 1 

ออกแบบฐานขอมูล

เชิงสัมพันธตาม

หลักการของการ

จัดรูปแบบบรรทัด

ฐาน 

สรางตารางขอมูล      

1.สรางฐานขอมูล ชื่อ FROOM ตามสถานท่ีแขงขันกําหนด   

2.สรางตารางขอมูลครบตามท่ีโจทยกําหนด   

3.ตั้งชื่อ field เปนภาษาอังกฤษท้ังหมด   

4.กําหนดชนิดของขอมูลท่ีไมไดใชคํานวณเปนตัวอักษร ตามท่ีโจทยกําหนด   

5.กําหนด Primary  Key ของแตละตาราง ไดถูกตอง ตามท่ีโจทยกําหนด          

6.กําหนดชนิดของขอมูลราคาเปนตัวเลข ทศนิยมเทานั้น     

7.กําหนดชนิดของขอมูลเปนวันเวลาถูกตองตามรูปแบบ (dd/mm/yyyy)   

8.ฟลด ผูจองลําดับท่ี เปนแบบดึงขอมูลจากตารางขอมูลการจอง     

 9.ฟลด หมายเลขหองท่ีจอง เปนแบบดึงขอมูลจากตาราง หองพัก     

10.ฟลด รหัสนักเรียน เปนแบบดึงขอมูลจากตารางขอมูลนักเรียน       

เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตารางไดถูกตอง            

11.เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตาราง Room กับ Reserve แบบ 1:m   

12.เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตาราง Reserve กับ Register แบบ 1:m   

13.เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตาราง Student กับ Register แบบ 1:m   

14.ฟลด ผูจองลําดับท่ี เปนแบบดึงขอมูลจากตารางขอมูลการจอง     

รวมคะแนน 30 คะแนน  (  (จํานวนคะแนนท่ีได x 30) / 14)  
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สมรรถนะ

รายวิชา 

(ทักษะ) 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

0 1 

ใชโปรแกรมใน

การจัดการ

ฐานขอมูล 

แบบสอบถาม (Query)   

1.จากตารางหองพัก จงแสดงทุกฟลด เฉพาะหองพักท่ีมีราคามากกวา 

2500    

  

2.จากตารางหองพัก จงแสดงทุกฟลด เฉพาะประเภทหองพักท่ีมีแอร 

เทานั้น  

  

3.จากตารางขอมูลนักเรียน จงแสดงเฉพาะฟลดชื่อและนามสกุลรวมกัน 

โดยเวนวรรค 2 เคาะ  

  

4.จากตารางขอมูลนักเรียน, หองพัก, ขอมูลการจอง จงแสดงฟลด รหัส

นักเรียน, ชื่อนักเรียน,  วันท่ีจอง, หมายเลขหองท่ีจอง, ประเภทหอง, 

ราคา, สังกัดหอ, คํานวณคามัดจํา 2  เทาของราคาหอง, คํานวณเงินคา

เคเบิ้ลทีวีปละ 3,000 บาท จงคํานวณหาคาใชจายงวดแรก 

  

5.จงแสดงขอมูลนักเรียน, การลงทะเบียนเขาพัก, ขอมูลการจอง จงแสดง

ฟลด ลําดับการลงทะเบียน, รหัสนักเรียน, ชื่อนักเรียน เฉพาะคนท่ีจอง

แลวแตยังไมลงทะเบียนเขาพักเทานั้น  

  

รวมคะแนน 35 คะแนน  (  (จํานวนคะแนนท่ีได x 35) / 5)  

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูล ( Form )   

1.ฟอรมการจองหองพักสามารถเพ่ิม ขอมูลได   

2.ฟอรมการจองหองพักสามารถลบ ขอมูลได   

3.ฟอรมการจองหองพักสามารถ แกไข ขอมูลได   

4.ฟอรมการจองหองพักสามารถใชปุมนําทางไดครบตามจํานวนท่ีโจทย

กําหนด 

  

5.ฟอรมการลงทะเบียนเขาพักสามารถคํานวณคามัดจําถูกตองตามท่ีโจทย

กําหนด 

  

6.ฟอรมการลงทะเบียนเขาพักสามารถคํานวณหาคาคียการดถูกตอง

ตามท่ีโจทยกําหนด 

  

7.ฟอรมการลงทะเบียนเขาพักคิดคาหองเดือนแรกถูกตองตามท่ีโจทย

กําหนด 

  

8.แสดงหมายเลขเรคคอรดของขอมูลท่ีกําลังแสดงได     

9.สามารถเพ่ิมขอมูลการลงทะเบียนเขาพักลงตารางการลงทะเบียนเขา

พักได 
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10.ปุมพิมพใบเสร็จ คือ การแสดงรายงานในขอ 4 ในลักษณะของการ 

Preview ได 

  

11.ฟอรมเมนูรายการสามารถคลิกเปดไดถูกตองตามโจทย 

ฟอรม switchboard สามารถแสดงเมนูรายการไดครบถวนตามโจทยท่ี

กําหนด 

  

สมรรถนะ

รายวิชา 

(ทักษะ) 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

0 1 

ใชโปรแกรมใน

การจัดการ

ฐานขอมูล 

รายงาน ( Report)   

12.แสดงรายงานการจองหองโดยแยกตามวันท่ี   

รวมคะแนน 35 คะแนน  (  (จํานวนคะแนนท่ีได x 35) / 12)  

รวมคะแนน 100 คะแนน    

 

หมายเหตุ  ทําได    = 1  

              ทําไมได = 0 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


