การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร
กิจกรรมที่ 34 : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.00 – 12.00 น.
สถานที่ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26206 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแขงขัน : ประเภททีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
ผูประสานงาน : 1. อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม โทร. 086-8147722
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันทีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
2. ใหผูแขงขันพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา PHP7.x หรือ C# สามารถรับขอมูลจากผูใชงานไดจริงมีการออกแบบ
และเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL หรือ MS SQL Server รวมถึงออกแบบหนาตาของเว็บไซตใหมีความ
สวยงามและเหมาะสม โดยรายละเอียดใหเปนไปตามโจทยที่คณะกรรมการ 4 มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
2.1 ใหคณะกรรมการของแตมหาวิทยาลัยกําหนดหัวขอแขงขันมากอน 1 หัว พรอมทั้งขอมูลที่ใชในการ
แขงขัน
2.2 ใหคณะกรรมการนําหัวแตละหัวมหาวิทยาลัยมารวมกันเพื่อกําหนดโจทย โดยมีสัดสวนหัวขอแขงขัน
ของแตละมหาวิทยาลัยรอยละ 25
3. สามารถใช ซ อฟต แ วร Adobe Dreamweaver CC 2018, Sublime, Atom, FileZilla, Visual Studio,
Adobe Photoshop CC 2018, Visual Studio Code, Bootstrap 4.x, JQuery 3, Java Script และ
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลได
4. ซอฟตแวรสําหรับจําลองเซิฟเวอร XAMPP 7.x.x
5. รองรับการทํางานและแสดงผลบนอุปกรณพกพา เชน มือถือ แท็ปเล็ต
6. ผูแขงขันสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่โจทยตองการไดตามสมควร
7. อนุญาตใหผูเขาแขงขันนําหนังสือ หรือตําราที่เกี่ยวของเขาในสถานที่แขงขันได ทีมละ 2 เลม
8. ไมอนุญาตใหทําการเชื่อมตออินเตอรเน็ต หรือใชอินเตอรเน็ตระหวางการแขงขัน
9. การตัดสินผลงาน จะใหผูเขาแขงขัน Upload ผลงานขึ้น Server และนําเสนอผลงานของตนเองตอคณะกรรมการ
และใหผูเขาแขงขันทีมอื่น โดยใหเวลาทีมละ 15 นาที
10.ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด
* ถาคะแนนเทากันใหคณะกรรมการดูระบบฟงกชันการทํางานของใครมีหลักการทํางานดีกวากัน
11. นักศึกษาผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาอยูในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 58 - 61
11.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 57 – 61
เกณฑการตัดสิน

เกณฑ
การออกแบบฐานขอมูลมีความเหมาะสม (Database Design)
ระบบมีฟงกชันการทํางานครบถวนและถูกตองตามโจทยที่กําหนด (Function and Validation)
อินเตอรเฟสตางๆ ของหนาเว็บมีความสวยงาม และเหมาะสม (HTML5, CSS, Responsive)
รวม
หนา 105

คะแนน
20
50
30
100

อุปกรณที่ตองเตรียม
1. เครื่องแมขาย 1 ตัว สําหรับเผยแพรขอมูล
- พื้นที่จัดเก็บ
- สิทธิ์ในการใชงาน
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ปายชื่อและอุปกรณประกอบการแขงขัน
3. flashdrive ทีมละ 1 ตัว
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :
1. อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................

อาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยสุกัญชลิกา บุญมาธรรม โทร. 086-8147700
2. อาจารยอดิศักดิ์ โฮนอก
โทร. 084-1103846
3. อาจารยสุธารัตน ชาวนางฟาง โทร. 083-7787717
4. อาจารยนิพนธ คําแตง
โทร. 062-3166688

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายอติวิชญ พวงสวัสดิ์
2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา
3. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ
4. นายพัทธพงศ เนียมเกิด
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยสุกัญชลิกา บุญมาธรรม
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นางสาวพรพิมล อวมศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน บุนเฮี้ยน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.ปยะวดี พงษสวัสดิ์
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. นาย นฤพล สุวุรรณวิจิตร
3. นางสาวสุธารัตน ชาวนาฟาง
4. นายวรเชษฐ อุทธา
5. นายพรเทพ น้ําใจสุข
6. นายวิศรุต ดอกไมกุล
7. นายกองเกียรติ์ ภูศรี
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8. นายดิศรุทธ สุขคง
9. นายภัคพล ไขนาค
10. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห
11. นางสาวอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ
12. นางสาวสมจินต จันทรเจษฎากร
13. นายสมเกียรติ ชอเหมือน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยสุธารัตน ชาวนางฟาง
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นาย โสฬส เจริญสินชัย
2. นายธีรวุฒิ เรียนทับ
3. นาย นเรชัย คลายเจก
4. นางสาวฐิติมา เย็นประสพ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยนิพนธ คําแตง
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