
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อวิชา  ทักษะการสร้างเว็บไซต ์
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช. 

*************************************************************************** 
1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ และ    
      อินเตอร์เน็ต ตลอดจน HTML ในการสร้างโฮมเพจ (Home Page) 

2. วิธีด าเนินการสอบ 
2.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
2.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
2.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่ 

                สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

3. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง (ถ้ามี) 
 - 
4. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
      4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการแข่งขัน 

4.2  สามารถเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 Adobe Dreamweaver CC2019 
 Adobe Photoshop CC2019 
 Adobe Animate CC2019 

5. ค่าสมัคร 
  5.1  เจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา ทักษะการสร้างเว็บไซต์  ระดับ  ปวช.   เวลา  3  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน .......................................... 

สนามสอบ ............................................................................................... 
 

 
ค าชี้แจง  

1. ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า “ประเพณีของไทยในแต่ละภาค” ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าสอบ และบันทึก
งานทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์ 

2. บันทึกหน้าโฮมเพจชื่อ index.html หน้าอื่น ๆ สามารถตั้งชื่อเองได้แต่ต้องให้สื่อถึงเนื้อหาที่จะ
น าเสนอ บันทึกเป็น .html เท่านั้น 

3. ให้ใช้รูปในโฟลเดอร์ Picture ในการท าเว็บไซต์ เท่านั้น 
4. สามารถใช้ตาราง เฟรม หรือค าสั่งในการจัดโครงร่าง (layout) ในการสร้างโครงร่าง (layout) ของ

หน้าเว็บเพจได้ 
5. Title Bar แสดงค าว่า “ประเพณีของไทย” ที่หน้า index ส่วนหน้าอ่ืน ๆ ให้แสดงตามชื่อหัวข้อ

ของแต่ละหน้า 
6. ในแต่ละหน้าจะต้องมีการออกแบบให้สวยงาม และใส่ภาพพ้ืนหลัง (background) ในทุกหน้า 

ค าสั่ง 
ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดท าเว็บไซต์ในหัวข้อ “ประเพณีของไทยในแต่ละภาค” เพ่ือน าเสนอศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย โดยให้ท าการสร้างเว็บเพจ มีจ านวนหน้าไม่ต่ ากว่า 5 หน้า
โดยมีหน้าเว็บเพจแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 หน้าหลัก  
 เนื้อหารายละเอียดข้อมูล ประเพณีแต่ละหัวข้อ 
 ประเพณีในภาคเหนือ 
 ประเพณีในภาคอีสาน 
 ประเพณีในภาคกลาง 
 ประเพณีในภาคใต้ 

ส่วนประกอบของเว็บเพจ ในแต่ละหน้าจะต้องประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 
1. ส่วนหัว (header)  

เป็นส่วนที่จะแสดงเป็น banner ของหน้าเว็บ จะต้องออกแบบให้สวยงาม และใช้หัวข้อว่า “ประเพณี 
ของไทย”  
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2. ส่วนเมนู (navigation) 
เป็นเมนูเพื่อใช้ลิงค์ไปยังหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย เมนดูังนี้ 

2.1 หน้าหลัก  
2.2 แกลเลอรี่ 

2.2.1 ชุดประจ าภาค 
2.2.2 รูปประเพณีของไทย 

ในเมนู แกลเลอรี่ จะต้องท าเป็นเมนูแบบ popup และแสดงเมนูย่อย ดังรายการข้างต้น และเม่ือน า 
เมาส์ชี้ที่เมนูจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของเมนู menu hover หรือ rollover image 

3. ส่วนแสดงเนื้อหา (content) 
เป็นส่วนน าเสนอเนื้อหารายละเอียดหลักของเว็บเพจ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามหัวข้อในแต่ละหน้า 

4. ส่วนท้าย (footer) 
ให้แทรก สัญลักษณ์ Registered Trademark และพิมพ์ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ต่อท้าย  

ทุกส่วนยกเว้น ส่วนแสดงเนื้อหา (content) จะเหมือนกันทุกหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ในหน้าแรก(หน้าโฮมเพจ) จะต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหา (content) ดังนี้ 

1. บทความเกรินน าประเพณีของไทย 
2. รายการประเพณี แยกตามภาค ในแต่ละรายการ จะต้องประกอบด้วย รูปภาพ ชื่อประเพณี และเม่ือชี้

ที่รายการจะแสดงค าอธิบายปลายเมาส์ว่า “รายละเอียด” และเม่ือคลิกจะปรากฏหน้าข้อมูล
รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ 

3. ออกแบบและสร้างภาพ Banner ขนาด 200 x 200 โดยมีรูปภาพและข้อความประกอบและสามารถ 
link ไป เว็บไซต์ www.google.co.th ได ้

 
ในหน้าแกลเลอรี่ ชุดประจ าภาค 

จะต้องแสดงตาราง รูปภาพแกลเลอรี่ ชุดประจ าภาค เมื่อคลิกที่รูปภาพจะเชื่อมโยงไปที่ไฟล์รูปภาพ  
 
ในหน้าแกลเลอรี่ รูปประเพณีของไทย 

จะต้องแสดงตาราง รูปภาพแกลเลอรี่ รูปประเพณีของไทย เมื่อคลิกท่ีรูปภาพจะเชื่อมโยงไปที่ไฟล์
รูปภาพ 
 
ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปภาพในการท าข้อสอบ  https://bit.ly/3eI02JR 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช. เวลา 3 ชั่วโมง   

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

ล าดับ รายการ 
ค่าคะแนน 

1 0 ตัวคูณ 
1 สร้างโฟลเดอร์ และบันทึกงานทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์ได้ถูกต้อง   
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2 หน้าโฮมเพจให้ตั้งชื่อว่า index   
3 สร้างโครงร่าง (layout) 4 ส่วน เหมือนกันทุกหน้า    
4 Title Bar แสดงค าว่า “ประเพณีของไทย” ที่หน้า index หน้าอื่น ๆ แสดงตาม

หัวข้อ 
  

5 มีหน้าเว็บครบอย่างน้อย 5 หน้า   
6 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ภาพรวมได้สวยงาม จัดเรียง และล าดับข้อมูลเป็นระเบียบ   
7 เลือกใช้สีได้ดี อ่านง่าย สบายตา   

 ส่วนหัว (header)  
8 มีการออกแบบได้สวยงาม ใช้หัวข้อ “ประเพณีของไทย”   

 ส่วนเมนู (navigation)    
9 เมื่อน าเมาส์ชี้ที่เมนู ลักษณะของเมนูต้องเปลี่ยนแปลง   
10 เมนู แกลเลอรี่ แสดงเป็นแบบ popup   
11 ทุกเมนูสามารถ เชื่อมโยงได้ถูกต้อง   

 ส่วนท้าย (footer) 
12 แทรกสัญลักษณ์พิเศษ Registered Trademark ตามด้วย พ.ศ. ปัจจุบัน   

 หน้าโฮมเพจ (index) 
13 มีเนื้อหาเกริ่นน าเกี่ยวกับประเพณีของไทย   
14 รายการประเพณี พร้อมทั้งมีรูปภาพ และชื่อประเพณีประกอบ   
15 มีภาพ banner ขนาด 200 x 200 สามารถเชื่อมโยงไปที่ www.google.co.th ได้   

 หน้าแกลเลอรี่ ชุดประจ าภาค 
16 แสดงตาราง รูปภาพแกลเลอรี่ ชุดประจ าภาค   
17 รูปภาพเชื่อมโยงไฟล์รูปภาพได้   

 หน้าแกลเลอรี่ รูปประเพณีของไทย 
18 แสดงตาราง รูปภาพแกลเลอรี่ รูปประเพณีของไทย   
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19 รูปภาพเชื่อมโยงไฟล์รูปภาพได้   
 หน้ารายละเอียดประเพณี 
20 จัดแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบครบทุกหน้า   

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

 
 
หมายเหตุ ท าได้ = 1 
             ท าไม่ได้ = 0 

 

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

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

 

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

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


