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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้าให้แก่
นักเรียน  
1.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ หรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

      1) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
      2) การแข่งขันเป็นทีม 2 คน ส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
      3) ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน ให้สุภาพเรียบร้อย 
 

3. รายละเอียดการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะรายวิชา 
         1) วางแผน  จัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก 
         2) จัดแสดงสินค้าเพื่อน าเสนอและส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 
         3) ตอบค าถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีกท่ีน าเสนอ 
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3.2 งานที่ก าหนด 
1) สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม  

     1.1 ประสานงานกับเจ้าภาพสถานท่ี เพื่อด าเนินการจัดเตรียม 
   1.1.1 สถานท่ีส าหรับการแข่งขัน 
    1.1.2 สถานท่ีเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน เพื่อรอการแข่งขัน 
  1.1.3 เครื่องเสียง ไมโครโฟนส าหรับผู้เข้าแข่งขันจ านวน 2 ตัวและส าหรับพิธีกร  
         จ านวน 1 ตัว 
   1.1.4 โพเดียม  ส าหรับพิธีเปิด  2  ตัว 
             1.2  ประสานงานกับผู้ประกอบการ หรือผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
                   นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ท่ีไม่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                   จ านวน 3 คน  เป็นคณะกรรมการตัดสิน 

1.2.1 จัดเตรียมป้ายเวทีการแข่งขัน และป้ายแสดงเวลา 3 ป้ายดังนี้เหลือเวลา 5 นาที   
    เหลือเวลา  3 นาที และหมดเวลา 

       1.2.2  จัดเตรียมแบบฟอร์มให้คะแนนส าหรับคณะกรรมการตัดสิน 
           2)  วิธีการแข่งขัน 

      2.1  จัดแสดงสินค้าบนโต๊ะพับ  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร  ยาว 120 เซนติเมตร โดยใช้อุปกรณ์ 
 ในการตกแต่งโต๊ะ ตามความเหมาะสม 

      2.2  สินค้าท่ีน ามาจัดแสดงและเสนอขาย  รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ช้ิน ใช้เวลาในการจัด และ 
           ตกแต่งไม่เกิน 30 นาที    

       2.3  น าเสนอขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  ใช้เวลา 10 นาที  
                2.4  ตอบค าถามและบริการลูกค้า ณ จุดแสดงสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  
    3.3  ก าหนดการแข่งขัน 

1) เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จับสลากเพื่อจัดล าดับการจับสลากเลือกพื้นท่ีท่ีใช้
ในการจัดแสดง  น าเสนอสินค้าและบริการ  และตอบค าถาม  โดยครูผู้ควบคุมทีมจัดเก็บอุปกรณ์
ส่ือสารทุกชนิดของผู้เข้าแข่งขัน  

2) เวลา 08.30 - 09.00 น.  จับสลากเพื่อเลือกพื้นท่ีและล าดับท่ีการน าเสนอ ให้ผู้เข้าแข่งขันน า
สินค้า และอุปกรณ์เข้าวางในพื้นท่ีท่ีจับสลากได้  

 3) เวลา 09.00 - 09.30 น.  เริ่มจับเวลาในการจัดแสดงสินค้า  โดยรอฟังสัญญาณการเริ่มต้น 
จัดแสดงสินค้าได้จากกรรมการจัดการแข่งขัน  กรรมการจะให้สัญญาณก่อนหมดเวลา  5  นาที  
และเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน  

4)  เวลา  09.30 - 10.00 น.  คณะกรรมการด าเนินงานน าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องเก็บตัว เพื่อรอ
น าเสนอและตอบค าถาม 

         5) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอตอบค าถามตามล าดับทีมท่ีจับสลาก ทีมละ 10 นาที  
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม  
1)  สินค้าท่ีใช้ในการแข่งขัน  คือ  “กระเป๋าแฟชั่น”  รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ช้ิน  

        2)  โต๊ะพับ  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร  ยาว 120 เซนติเมตร   พร้อมอุปกรณ์ในการตกแต่งโต๊ะ 
 ตามความเหมาะสม 

3)  ป้ายช่ือกิจการค้าปลีก (ไม่จ ากัดรูปแบบ)   
4) บัตรประจ าตัวนักเรียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
      1) การจัดแสดงสินค้า (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
      2) การน าเสนอสินค้าและบริการ  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
      3) การตอบค าถาม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
      4) ในบริเวณพื้นท่ีการแข่งขันให้มีเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น  หากไม่ปฏิบัติตามต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขันทันท ี
     5) การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นจุดส้ินสุดในการแข่งขัน 

 
ท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม (คะแนน) 
1 การจัดแสดงสินค้า  
 ความสมดุลและความสวยงาม 5 
 การจัดวางสินค้า 10 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงสินค้า 15 
 รวม 30 
2 การน าเสนอสนิค้าและบริการ  
 น าเสนอส่วนประสมทางการตลาดได้ครบถ้วนสมบูรณ์     10 
 การใช้น้ าเสียงและบุคลิกภาพ 10 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 10 
 การท างานเป็นทีม 10 
 การบริหารเวลา 10 
 รวม 50 
3 การถามค าถาม  
 บุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบค าถาม   10 
 ตอบได้ตรงประเด็น 10 
 รวม 20 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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หมายเหตุ  การให้คะแนนหัวข้อการบริหารเวลา  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

เวลา (นาท)ี คะแนน 
9.00 - 10.00 10 
7.00 - 8.59 9 
5.00 - 6.59 8 
3.00 - 4.59 7 
1.00 - 2.59 6 

กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกิน  10  นาที 
10.01 - 11.59 5 
12.00 - 13.59 4 
14.00 - 15.59 3 
16.00 - 17.59 2 

18  ขึ้นไป 1 
 
3.6 คณะกรรมการการตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 

1)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ จ านวน 2 คน  
2)  นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  จากสถาบันการศึกษาท่ีไม่ได้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  จ านวน  1  คน  
หมายเหตุ  คณะกรรมการตัดสิน ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 
 
3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2563  

 
 

- 100 - 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
4.1 คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
4.2 คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
4.3 คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง   
  

5. เกณฑ์รางวัล        
     5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
    5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
    5.6 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
 
6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1 ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
   1.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
   2.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
   3.  โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
   4.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 



 

 

 

 

ก ำหนดกำรกำรแขง่ขนัทกัษะวชิำชีพ  ระดบั อศจ. ชลบุรี  

ประเภทวชิำพำณิชยกำร สำขำวชิำ ธุรกจิคำ้ปลีก 

ทกัษะกำรจดัแสดงสนิคำ้และบรกิำรลูกคำ้  

ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.)  

วนัพฤหสับดีที ่๒๔ ธนัวำคม  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม วทิยำลยัเทคนิคพทัยำ 

เวลำ รำยละเอียด 

๐๗.๓๐.-
๐๘.๓๐ 
น. 

ผูเ้ขำ้แขง่ขนัรำยงำนตวัและลงทะเบียน ณ สถำนทีแ่ขง่ขนั 

๐๘.๓๐-
๐๙.๐๐ 
น. 

พธิีเปิดกำรแขง่ขนั โดยผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยัเทคนิคพทัยำ 

๐๙.๐๐-
๐๙.๓๐ 
น. 

กรรมกำรผูด้ ำเนินรำยกำรเป็นผูอ้ธบิำยงำนทีก่ ำหนดภำคปฏบิตัแิละภำคท
ฤษฎ ี

๐๙.๓๐-
๑๐.๐๐ 
น. 

ผูเ้ขำ้แขง่ขนัเริม่ท ำกำรแขง่ขนั ท ัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิ

 ๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐ 
น. 

ผูเ้ขำ้แขง่ขนัน ำเสนอสนิคำ้ และบรกิำร พรอ้มตอบขอ้ซกัถำม  

๑๑.๐๐-
๑๒.๐๐น

. 

คณะกรรมกำรตดัสนิท ำกำรตรวจคะแนนภำคปฏบิตัแิละคะแนนภำคทฤษ
ฎ ีและสรุปผลกำรแขง่ขนัเสนอตอ่ประธำนกำรแขง่ขนั 

๑๒.๐๐ 
น. 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแขง่ขนัเป็นผูป้ระกำศผลกำรแขง่ขนั 



 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรบัเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรกำรแขง่ขนัทกัษะวชิำชีพ  ระดบั อศจ. ชลบุรี  

ประเภทวชิำบรหิำรธุรกจิ สำขำวชิำกำรจดักำรโลจสิตกิส์ 

ทกัษะกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน(แบบจ ำลองสถำนกำรณ์เบีย

ร์เกมส์) 

ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สูง (ปวส.)  

วนัศุกร์ที ่๒๕ ธนัวำคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม วทิยำลยัเทคนิคพทัยำ 

เวลำ รำยละเอียด 
๐๗.๓๐-
๐๘.๓๐ 
น. 

ผูเ้ขำ้แขง่ขนัรำยงำนตวัและลงทะเบียน ณ สถำนทีแ่ขง่ขนั 

๐๘.๓๐- พธิีเปิดกำรแขง่ขนั โดยผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยัเทคนิคพทัยำ 



๐๙.๓๐ 
น. 

๐๙.๓๐-
๑๐.๐๐ น. 

กรรมกำรผูด้ ำเนินรำยกำรเป็นผูอ้ธบิำยงำนทีก่ ำหนดภำคปฏบิตัแิละภำคท
ฤษฎ ี

๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

ผูเ้ขำ้แขง่ขนัเริม่ท ำกำรแขง่ขนั ท ัง้ภำคปฏบิตั ิ

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ 
น. 

พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐น

. 

สอบภำคทฤษฏ ี

๑๔.๐๐-
๑๔.๓๐น

. 

เตรียมขอ้มูลน ำเสนอ 

๑๔.๓๐- 
๑๕.๐๐น

. 

น ำเสนอขอ้สอบตำมกรรมกำรก ำหนด 

๑๕.๐๐-
๑๖.๐๐น
. 

คณะกรรมกำรตดัสนิท ำกำรตรวจคะแนนภำคปฏบิตัแิละคะแนนภำคทฤษ
ฎ ีและสรุปผลกำรแขง่ขนัเสนอตอ่ประธำนกำรแขง่ขนั 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแขง่ขนัเป็นผูป้ระกำศผลกำรแขง่ขนั 

 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรบัเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 



 

 

 

 

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา .............. 

   ทักษะวิชาชีพ        ทักษะพื้นฐาน       ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                  ประเภทวิชา ..................................................สาขาวิชา....................................................   
                    ประกวด       แข่งขัน ทักษะ ……………………………………………………… 
                    ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับปวช./ ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น  
                   ประเภท            บุคคล            ทีม  

  

ชื่อ- สกุลนักเรียน นักศึกษา.........................................................................อายุ..........ปี   สัญชาติ............... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา....................................................  
ก าลังศึกษาในระบบ   ปกติ      ทวิภาคี     ระยะสั้น    ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  ........   
ประเภทวิชา.................................................สาขาวิชา........................................................สาขางาน.................................. 
วิทยาลัย.......................................................อาชีวศึกษาจังหวัด..........................................ภาค…………………………………… 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ........………………………………… 
(.................................................) 

นักศึกษา 
เบอรโ์ทรศัพท์........................................... 

 
   ลงชื่อ…………………………………    ลงชื่อ..................................................... 
  (.................................................)       (....................................................) 
            ครผูู้ควบคุม                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัย…..……………. 
เบอรโ์ทรศัพท์.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา  
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให ้

ส าหรับประธานจัดการประกวด แข่งขัน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ระดับสถานศึกษา    ระดับจังหวัด   ระดับภาค    ระดับชาติ 
ลงชื่อ..........................         ลงชื่อ.......................... ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... 
(.....................................)         (.....................................) (.....................................)   (.....................................)  
วันที่ ........./........../........         วันที่ ........./........../........ วันที่ ........./........../........  วันที่ ........./........../........   

รูปถ่าย
เครื่องแบบ
นักศึกษา 

 ขนาด ๑ นิ้ว 



 

 

 


