
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อวิชา  ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ ปวส. 

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

1.1  เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมบริหารฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ.  
        ค้นหา ข้อมูลเพื่อท ารายงานตามท่ีก าหนด 
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 โปรแกรมต่อไปนี้  
 Microsoft visual basic 2015  
 Microsoft Access 2016 
 Mirosoft SQL Server 2017 

5. ค่าสมัคร 
 5.1 เจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา  ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ระดับ ปวส.  เวลา  3  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน .......................................... 

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

ค าสั่ง  ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูลพนักงาน 
1.ออกแบบฐานข้อมูลดังนี้ 
ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างฐานข้อมูลชื่อ db_skill ประกอบด้วย table ในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

table เก็บข้อมูลพนักงาน 
table เก็บระดับพนักงาน 

2.ออกแบบฟอร์มดังนี้ 
-ฟอร์มหลัก 
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-ฟอร์มบันทึกระดับพนักงาน 

 
 
 

-ฟอร์มบันทึกข้อมูลพนักงาน 

 
 
 
 

รหสัระดบั level ช่ือระดบั level 

1 
2 
3 
4 

ผูจ้ดัการ 
พนกังานฝ่ายผลติ 
พนกังานฝ่ายขาย 
พนกังานธุรการ 

ผูจ้ดัการ 
ช่ือระดบั level 

พนกังานธุรการ 
พนกังานฝ่ายผลิต 
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-ฟอร์มค้นหาข้อมูล 

 
 
3.การท างานของโปรแกรมมีดังนี้ 
3.1 การท างานของฟอร์มหลัก 

- เมื่อรันโปรแกรมแสดงฟอร์มหลักเป็นล าดับแรกและต าแหน่งของฟอร์มจะต้องอยู่กึ่งกลางของ
หน้าจอ ในฟอร์มจะประกอบไปด้วยปุ่ม 3 ปุ่ม จะมีการท างานดังนี้ 

- เมื่อคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลพนักงาน จะเปิดฟอร์ม บันทึกข้อมูลพนักงาน และปิดฟอร์มหลัก 
- เมื่อคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลระดับพนักงาน จะเปิดฟอร์ม บันทึกข้อมูลระดับพนักงาน และปิดฟอร์ม

หลัก 
- เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหาข้อมูล จะเปิดฟอร์ม ค้นหาข้อมูลพนักงาน และปิดฟอร์มหลัก 

3.2 การท างานของฟอร์มบันทึกระดับข้อมูลพนักงาน 
 - บันทึกข้อมูล จะต้องกรอกข้อมูลใน textbox ที่ก าหนดให้ หากไม่ได้กรอกข้อมูลใน textbox ระบบ
จะต้องแจ้งเตือนเป็น Messagebox ว่า “กรุณากรอกข้อมูลระดับพนักงาน” และหากกรอกข้อมูลครบแล้วกด
ปุ่ม บันทึก มีการตรวจสอบข้อมูลซ้ า เมื่อใส่ชื่อระดับพนักงานที่มีอยู่แล้ว ขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “พบข้อมูล
ซ้ า” แล้วกลับไปให้แก้ไขใน textbox อีกครั้ง แต่ถ้าไม่พบข้อมูลที่ซ้ ากัน จะต้องแสดง Messagebox แจ้งเตือน
ว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่” หากกด yes ให้น าข้อมูลที่กรอกบันทึกลงไปในฐานข้อมูล และเมื่อบันทึก
ข้อมูลแล้วจะต้องเคลียร์ข้อความท่ีกรอกใน textbox ให้หายไป พร้อมกับแสดงข้อมูลที่บันทึกแล้วใน 
Datagridview ทันที 
 - แก้ไขข้อมูล ต้องคลิกเลือกข้อมูลใน Datagridview และข้อมูลที่คลิกเลือกจะไปแสดงที่ textbox 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กรอกข้อมูลใน textbox แล้วกดบันทึก ระบบจะน าข้อมูลที่บันทึกไปแก้ไขข้อมูลที่
คลิกเลือกมาทันที 
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 - ลบข้อมูล ให้คลิกเลือกข้อมูลใน Datagridview จากนั้นให้คลิกขวา จะแสดง Messagebox ต้องการ
ลบข้อมูลหรือไม่ หากตอบตกลง ระบบจะลบข้อมูลที่คลิกเลือก 
 - เคลียร์ข้อมูล เมื่อคลิกปุ่มเคลียร์ จะท าการเคลียร์ข้อความใน textbox ทันที 
 - เมื่อกดปิดฟอร์มที่มุมขวาบน จะต้องกลับไปฟอร์มหลัก 
 
3.2 การท างานของฟอร์มบันทึกข้อมูลพนักงาน 
 - เมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ระดับพนักงาน แก้ไข ลบ บันทึก ยกเลิก จะต้อง
ท างานไม่ได้ 
 - เพ่ิม เมื่อกดปุ่มเพ่ิม สามารถกรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ระดับพนักงาน ปุ่มบันทึก ยกเลิก 
สามารถท างานได้  
 - บันทึก หากไม่ได้กรอกข้อมูลใด ๆ เลยจะต้องแสดง Messagebox แจ้งเตือนกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบ และเม่ือกรอกข้อมูลครบก่อนบันทึกจะแสดง Messagebox ต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่เมื่อกดตกลง มี
การตรวจสอบข้อมูลชื่อ นามสกุลซ้ า ถ้าพบว่าข้อมูลซ้ าให้ขึ้นข้อความเตือนว่า “พบข้อมูลพนักงานซ้ า” แต่ถ้าไม่
พบข้อมูลซ้ า ให้น าข้อมูลที่กรอกไปบันทึกลงในฐานข้อมูล และจะต้องเคลียร์ข้อมูลที่กรอกด้วยพร้อมกับแสดง
ข้อมูลใน Datagridview และจ านวนข้อมูลตามรูป 
 - แก้ไข จะต้องเลือกข้อมูลใน Datagridview และข้อมูลจะแสดงใน textbox ปุ่มแก้ไข และ ลบ 
สามารถท างานได้ และเมื่อกดแก้ไขสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ปุ่ม บันทึก กับ ยกเลิก จะท างานได้ ปุ่มเพ่ิม 
ลบ แก้ไข datagrid จะไม่สามารถท างานได้ 
 - ยกเลิก เมื่อกดปุ่มยกเลิกจะเคลียร์ข้อมูลใน textbox และปุ่มต่าง ๆ จะต้องท างานไม่ได้เหมือนกับ
ตอนที่เปิดฟอร์มครั้งแรก 
 - เมื่อกดปิดฟอร์มที่มุมขวาบน จะต้องกลับไปฟอร์มหลัก 
3.3 การท างานของฟอร์มค้นหา 
 - ค้นหา หากไม่ได้กดเลือกค้นหาข้อมูลจาก รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ จะต้องแสดง 
Messagebox แจ้งเตือน “กรุณาเลือกรูปแบบการค้นหา” หากไม่ได้กรอกข้อมูลที่ค้นหาจะต้องแสดง 
Messagebox แจ้งเตือน “กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา”  
 - การแสดงผลในการค้นหา เมื่อเลือกรูปแบบการค้นหา และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ในฟิลด์นั้น
หากมีตัวอักษรใดตัวอักขระหนึ่งให้แสดงข้อมูลตามรูปแบบการค้นหาได้เลย พร้อมกับแสดงจ านวนข้อมูลที่พบ
ด้วย 
 - เคลียร์ เมื่อกดปุ่มเคลียร์ จะต้องเคลียร์รูปแบบค้นหา ข้อความในการค้นหาและข้อมูลที่แสดงใน 
Datagridview  
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ระดับ ปวส. เวลา 3 ชั่วโมง   

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

 
ล าดับ

ที ่
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน 
1 0 

1 ออกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง   
2 ออกแบบฐานข้อมูลได้ถูกต้อง   
3 เขียนค าสั่งปุ่ม บันทึกข้อมูลพนักงาน ได้ถูกต้อง   
4 เขียนค าสั่งปุ่ม บันทึกข้อมูลระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
5 เขียนค าสั่งปุ่ม ค้นหาข้อมูล ได้ถูกต้อง   
6 บันทึกระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
7 แก้ไขระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
8 ปุ่มลบระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
9 เคลียร์ระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
10 เขียนค าสั่ง แสดงข้อมูลใน Datagridview ระดับพนักงาน ได้ถูกต้อง   
11 เขียนค าสั่ง ล็อคการท างานของ textbox และ ปุ่มที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
12 เขียนค าสั่ง ปุ่มเพ่ิมที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
13 เขียนค าสั่ง ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
14 เขียนค าสั่ง บันทึกข้อมูลจากปุ่มเพ่ิมและแก้ไขที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
15 เขียนค าสั่ง แสดงข้อมูลใน Datagridviewที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
16 เขียนค าสั่ง ปุ่มแก้ไขท่ีฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
17 เขียนค าสั่ง ปุ่มลบที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   

18 
เขียนค าสั่ง คลิกที่ Datagridview แล้วแสดงข้อมูลใน textboxที่ฟอร์มบันทึก
พนักงาน  ได้ถูกต้อง 

  

19 เขียนค าสั่ง ปุ่มเคลียร์ที่ฟอร์มบันทึกพนักงาน ได้ถูกต้อง   
20 เขียนค าสั่ง ตรวจสอบข้อมูลก่อนค้นหาที่ฟอร์มค้นหาข้อมูล ได้ถูกต้อง   
21 เขียนค าสั่ง ปุ่มค้นหาที่ฟอร์มค้นหาข้อมูล ได้ถูกต้อง   
22 เขียนค าสั่ง ปุ่มเคลียร์ที่ฟอร์มค้นหาข้อมูล ได้ถูกต้อง   

รวมคะแนน 100 คะแนน   (จ านวนข้อที่ได้ x 10 / 2.2)   
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หมายเหตุ  ท าได้    = 1  
              ท าไม่ได้ = 0 
 

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

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

 

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

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


