
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาต ิ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  พาณิชกรรม 

    สาขาวิชา  ธุรกิจคาปลีก 

               ช่ือวิชา  ทักษะธุรกิจคาปลีก 

                            ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิ

รายวิชา  ทักษะธุรกิจคาปลีก  ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา 

1.2 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.4 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษาใหกาวสูระดับสากล PVET 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. เปนนักเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 

2. ไมมีการกําหนดอายุแตตองเปนนักเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยฯ มาแลวอยาง

นอยไมต่ํากวา 1 ภาคเรียน 

3. ผูท่ีเขาแขงขันไดตองไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขงขันประเภท

วิชาทักษะธุรกิจคาปลีกในระดับการศึกษาเอกชนจัดขึ้นหรือสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และ อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยจัดขึ้นยกเวน การประกวดและการแขงขัน

ประเภทอ่ืนสามารถเขารวมแขงขันได กรณีทําผิดคุณสมบัติท่ีกําหนดตรวจ พบจะถือวา

สละสิทธ์ิในการแขงขันยกทีม  

4. ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนดและลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

2. 2 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

2. ผูแขงขันเปนทีมละ 3 คนสํารอง 1 คน ครูผูควบคุมทีม 1 คน 

3. ผูแขงขันแตงกายใหเหมาะสมกับธุรกิจท่ีแขงขัน 

 3. กติกาการแขงขัน 

3.1 การแขงขันทักษะธุรกิจคาปลีก ประเภทสินคา (นําผลิตภัณฑมาเองตามท่ีเจาภาพกําหนด) 

3.2 ผูเขารวมการแขงขันดําเนินการจับสลากลําดับการแขงขันกอนแขงขัน (จับสลากหลังจาก

ลงทะเบียน) 



 

3.3 จัดแสดงสินคาบนโตะพับโดยใชอุปกรณในการตกแตงโตะตามความเหมาะสมกับธุรกิจท่ี

แขงขัน (จัดเตรียมบนโตะทอปขาว 1 ตัว ขนาด 1.5 เมตรและขนาดพื้นท่ีโดยรวม 2*2 เมตร และ

อนุญาตใหใชคีออสไดแตไมเกินขนาดพื้นท่ี 2*2 เมตร) 

3.4 สินคาท่ีจัดแสดงและเสนอขาย ใชเวลาในการจัดตกแตงไมเกิน 10 นาที 

3.5 นําเสนอขายเกี่ยวกับสินคาและบริการใชเวลา 15 นาที 

3.6 ตอบคําถามคณะกรรมการและบริการลูกคา ณ จุดแสดงสินคาใชเวลาไมเกิน 5 นาที 

   4. สมรรถนะรายวิชา 

 4.1 วางแผนและออกแบบการจัดแสดงสินคาตามหลักการ 

 4.2 กําหนดกลยุทธเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคา 

 4.3 เตรียมวัสดุ อุปกรณและจัดแสดงสินคาตามหลักการ 

   5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1. ลงทะเบียนเขาแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมจับสลากลําดับการแขงขัน เพื่อ

จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณในพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดแขงขันนําเสนอสินคาและบริการและ

ตอบคําถาม โดยครูผูควบคุมทีมจัดเก็บอุปกรณส่ือสารทุกชนิดของผูเขาแขงขันทุกคน 

5.1.1) เร่ิมจับเวลาพรอมกันในการจัดพื้นท่ีแสดงสินคาโดยใหเวลา 10 นาที เสร็จส้ินแลว 

หลังจากนั้นผูเขาแขงขันทุกคนเขาหองเก็บตัวตามท่ีกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียมไว 

5.2. เร่ิมจับเวลาในการนําเสนอโดยรอฟงสัญญาณการเร่ิมตนจากกรรมการจัดการแขงขันโดยใช

เวลาในการนําเสนอ 15 นาที และกรรมการจะใหสัญญาณกอนหมดเวลา 5 นาที, 3 นาที และ

แจงหมดเวลา จากนั้นตอบคําถามกรรมการ 5 นาที และเมื่อหมดเวลาการแขงขันใหผูเขาแขงขัน

ทุกคนเขาหองเก็บตัวตามท่ีกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียมไว 

5.3. หามครูผูควบคุมทีมเขาไปเกี่ยวของกับการจัดเตรียมพื้นท่ีจัดการแสดงสินคาโดยเด็ดขาด 

5.4 หามผูเขาแขงขันนําขอมูลหรือเอกสารอุปกรณเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขาพื้นท่ีการแขงขัน 

5.5 กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา ตัดสิทธ์ิการแขงขันทันที 

5.6 หลังจากการแขงขันเสร็จส้ินแลว คณะกรรมการตัดสินและใหขอเสนอแนะ 

     6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

6.1 บัตรประจําตัวนักเรียน และบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีไมนํามา ตองมีเอกสารรับรอง

จากผูอํานวยการสถานศึกษา) 

    7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให 

7.1. จัดเตรียมแบบฟอรมใหคะแนนสําหรับคณะกรรมการตัดสิน 

7.2. โตะขนาด 1.50 เมตร จํานวน 1 ตัว  



 

7.3. สถานท่ีสําหรับการแขงขันขนาด 2*2 เมตร มีการจัดกั้นเปนเขตพื้นท่ีใชในการแขงขัน 

7.4. สถานท่ีเก็บตัวผูเขาแขงขันเพื่อรอการแขงขัน 

7.5. คณะกรรมการจากสถานประกอบการ 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานและผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน 

รวม 3 ทาน 

7.6 จัดเตรียมปายแสดงผลการแขงขนัและปายแสดงเวลา 3 ปาย ดังนี้เหลือเวลา 5 นาที      

เหลือเวลา 3 นาที และหมดเวลา 

7.7. ทีมผูเขารวมการแขงขัน นําผลิตภัณฑมาเอง ตามท่ีเจาภาพกําหนด 

 8. โจทยที่ใชในการแขงขัน (ใบงาน, ขอบเขตของขอสอบ) 

 8.1 จัดแสดงสินคาประเภท (นําผลิตภัณฑมาเองตามท่ีเจาภาพกําหนด) 

 9. เกณฑการใหคะแนน 

ที ่ เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน 

1 การจัดแสดงสินคา 

 การจัดวางสินคา ความสมดุลและความสวยงามไดครบถวนสมบูรณ 10 

 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ และภาพรวมในการจัดแสดงสินคา 10 

 ความเหมาะสมของการจัดวางผลิตภัณฑ 10 

 รวม 30 

2 การนําเสนอสินคาและบริการตอกรรมการ  

 การนําเสนอสวนประสมทางการตลาดไดครบถวนสมบูรณและสรางสรรค 

นาสนใจ 

10 

 การใชน้ําเสียงและบุคลิกภาพ 10 

 เทคนิคการส่ือสารในกระบวนการจัดจําหนายสินคาและบริการ 10 

 การทํางานเปนทีม 10 

 การบริหารเวลา 10 

 รวม 50 

3 ตอบคําถาม  

 ไหวพริบในการตอบคําถาม 10 

 ตอบไดตรงประเดน็ 10 

 รวม 20 

 รวมคะแนนเต็ม 100 



 

หมายเหตุ การใหคะแนนหัวขอการบริหารเวลาในการนําเสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 

เวลา (นาที) คะแนน 

ใชเวลา 13.01 นาที ถึง 15 นาที 10 

ใชเวลา 11.01 นาที ถึง 13 นาที  9 

ใชเวลา 9.01 นาที ถึง 11 นาที 8 

ใชเวลา 7.01 นาที ถึง 9 นาที 7 

ใชเวลา 5.01นาที ถึง 7 นาที 6 

ใชเวลา 0.01 นาที ถึง 5 นาที 5 

กรณีผูเขาแขงขันใชเวลาเกิน 15 นาที ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน 
 

   10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

 คะแนน  90.00 – 100  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง  

 คะแนน  80.00 – 89.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 คะแนน  70.00 – 79.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 คะแนน  60.00 – 69.99 คะแนน  เกียรติบัตรชมเชย 

   11. คณะกรรมการตัดสิน 

 11.1 คณะกรรมการจากสถานประกอบการ 1 ทาน  

11.2 ผูทรงคุณวุฒิ  1 ทาน  

11.3 ผูเชี่ยวชาญ    1 ทาน  

       รวม 3 ทาน 

   12. คาใชจายในการสอบตอทีม   

ประเภททีม ทีมละ 150 บาท 

*คาสมัคร 20 บาทตอทีม* 

หมายเหตุ กําหนดการแขงขัน 

กรุงเทพมหานคร     24-31   มกราคม    2565 

ภาคกลาง          2-3     กุมภาพันธ  2565 

ภาคเหนือ         18-19   กุมภาพันธ  2565 

ภาคใต         26-27   กุมภาพันธ  2565  

ภาคอีสาน         11-13    มีนาคม     2565 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วิชา ทักษะธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวช.  

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

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

ที ่ เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน 

1 การจัดแสดงสินคา 

 การจัดวางสินคา ความสมดุลและความสวยงามไดครบถวนสมบูรณ  

 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ และภาพรวมในการจัดแสดงสินคา  

 ความเหมาะสมของการจัดวางผลิตภัณฑ  

 รวม  

2 การนําเสนอสินคาและบริการตอกรรมการ  

 การนําเสนอสวนประสมทางการตลาดไดครบถวนสมบูรณและสรางสรรค 

นาสนใจ 

 

 การใชน้ําเสียงและบุคลิกภาพ  

 เทคนิคการส่ือสารในกระบวนการจัดจําหนายสินคาและบริการ  

 การทํางานเปนทีม  

 การบริหารเวลา  

 รวม  

3 ตอบคําถาม  

 ไหวพริบในการตอบคําถาม  

 ตอบไดตรงประเดน็  

 รวม  

 รวมคะแนนเต็ม  

หมายเหต ุขอละ 10 คะแนน  

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

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

ตําแหนง……………………………….………………… 


