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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
          1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
          2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา  
             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา       
             และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์งานอาชีพ 
          3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
          4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
          5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 
              รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
 6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1. ผู้เข้าแขง่ขันทีมละ 2 คน เป็นนักเรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในระดับ ปวช. 
          2. ครูผู้ควบคุมทีม  จ านวน 1 คน 
          3. สถานศึกษาส่งเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีม 
          4. ก าหนดให้มีการแข่งขันเพียงรอบเดียว 
          5. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน ให้สุภาพเรียบร้อย 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
  3.1 สมรรถนะรายวิชา 

          1. วางแผนและบริหารการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 
2. วางแผนการบริหาร การจัดการขาย การบริการ และการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 
3. จัดแสดงสินค้าและจัดเรียงสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 

    3.2 งานที่ก าหนด 
       1. สอบภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบอัตนัย ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที 
(ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ ออกโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากกรรมการ 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) 
       2. สอบภาคปฏบิัติ 
          1) การจัดแสดงและจัดเรียงสินค้า OTOP ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
          2) น าเสนอสินค้า ณ จุดแสดงสินค้า OTOP ใช้เวลา 20 นาที 

 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จับสลากล าดับการน าเสนอและพื้นท่ีการจัดแสดง

สินค้า OTOP ครูผู้ควบคุมทีม จัดเก็บอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดของผู้เข้าแข่งขัน 
2. เวลา 09.00 – 09.30 น. สอบภาคทฤษฎี (จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไปห้ามครูผู้ควบคุมอยู่ในบริเวณพื้นท่ี

การแข่งขันจนกว่าจะแข่งขันแล้วเสร็จและห้ามผู้เข้าแข่งขันพกพาโทรศัพท์มือถือ แท็บเลตท่ีใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างท าการแข่งขันจนกว่าจะแล้วเสร็จ) 

3. เวลา 10.00 – 11.00 น.เริ่มการแข่งขันจัดแสดงและจัดเรียงสินค้า ในพื้นท่ีการจัดการแข่งขันขนาด 
กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตรผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และสินค้าในพื้นท่ีการแข่งขันโดยห้าม
ออกนอกบริเวณพื้นท่ีการแข่งขัน คณะกรรมการให้คะแนนระหว่างการจัดแสดงและจัดเรียงสินค้า 
เมื่อหมดเวลาให้ยุติการจัดเรียงสินค้าทันที 

 4. เวลา 11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 5. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปผู้เข้าแข่งขันน าเสนอสินค้า OTOP พร้อมตอบข้อซักถาม ตามล าดับ 
    ท่ีจับสลาก ทีมละ 20 นาที  
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
  1. สินค้า OTOP ท่ีใช้ในการจัดแสดงและจัดเรียงสินค้าในพื้นท่ี ท่ีก าหนด (เจ้าภาพสถานท่ีจัดการแข่งขัน   

 จะจัดโต๊ะให้ทีมละ 1 ตัว) 
2. ป้ายช่ือกิจการค้าปลีก ท่ีไม่ใช่ช่ือท่ีมีใช้ในท้องตลาด 
3. วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ในการจัดแสดงสินค้า OTOP 
4. วัสดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการน าเสนอสินค้า OTOP 
5. บัตรประจ าตัวนักเรียนและบัตรประจ าประชาชน  
 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. สอบภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบอัตนัย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
2. จัดแสดงและจัดเรียงสินค้า OTOP (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
3. การน าเสนอสินค้า OTOP (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
4. จัดล าดับจากคะแนนโดยน าคะแนนท้ัง 3 ส่วนมารวมกันจากสูงสุดไปต่ าสุด ตามล าดับ 
5. กรณีพบการทุจริตใด ๆ ในระหว่างการแข่งขันต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 
6. คณะกรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะ หลังจากการแข่งขันเสร็จส้ินทุกทีม โดยภาพรวม 

 

    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
          เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประสานคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 
          จ านวน 3 คน 

 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 
           คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน  
           และเกณฑ์การตัดสินและออกข้อสอบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ 

  

คะแนนการตัดสินทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP 
1 การจัดแสดงสินค้า OTOP (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
 - แรงบันดาลใจในการตั้งช่ือร้าน                        (5 คะแนน)  
 - ความสมดุล และความสวยงาม                       (5 คะแนน)  
 - วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง สอดคล้องกับตัวสินค้า         (5 คะแนน)  
 - ทักษะในการจัดเรียงสินค้า                            (5 คะแนน)  
 - ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงสินค้า OTOP  (10 คะแนน)  
 - การบริหารเวลา                                        (5คะแนน)  
 - Layout                                                 (5 คะแนน)  
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2 การน าเสนอสนิค้า OTOP   (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
 - ความเป็นมาของสินค้า OTOP ท่ีน ามาจัดแสดงสินค้า     (5 คะแนน)  
 - เทคนิคการน าเสนอ                                            (10 คะแนน)  
 - บุคลิกภาพของผู้น าเสนอ                                      (10 คะแนน)  
 - การท างานเป็นทีม                                              (5 คะแนน)  
 รวม                       (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)  

 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง 

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ(1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

   

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 

 

 


