
ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ “ทักษะกำรแข่งขันกำรเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.” 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ด ำเนินกำรโดย วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้อง 335  
อาคาร 3 จับสลากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะตามหมายเลขที่ได้ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและครูผู้คุมทีม ณ ห้อง 333  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานจับสลากและเลือกโจทย์ จ านวน ๑ ข้อ ส าหรับใช้ในการแข่งขัน 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตัดสินตรวจแผนธุรกิจโดยใช้ฉบับส าเนา 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งขันท า PowerPoint ณ ตึก 6 ห้อง 644 
เวลา  ๑4.3๐ – ๑5.3๐ น. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอแผนธุรกิจ คณะกรรมการร่วมตัดสินการน าเสนอ Powerpoint  
    ตามล าดับที่จับฉลาก  
เวลา  ๑5.3๐ – ๑6.3๐ น. คณะกรรมการจัดท าคะแนน และประกาศผลการแข่งขัน 

หมำยเหตุ  
- รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

- การแข่งขันระดับภาค ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ส่งใบสมัครมายัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องมีครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวในวันแข่งขัน โดยต้องเตรียมเอกสารที่เป็นตัวจริงมา
ด้วยดังนี้ 
๑. ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
๒. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ผู้ประสำนงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  อำจำรย์อัยยกรณ์ พันธุ์จินำ เบอร์ติดต่อ 089-5564417 

 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ “ทักษะกำรพัฒนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช.หรือ ปวส.” 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ด ำเนินกำรโดย วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้อง 621  
อาคาร 6 จับสลากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะตามหมายเลขที่ได้ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและครูผู้คุมทีม ณ ห้อง 621  
เวลา  ๐9.0๐ – 16.๐๐ น. เริ่มท าการแข่งขัน 
เวลา  16.๐๐ – ๑7.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงาน 
เวลา  ๑7.0๐ – ๑8.0๐ น. คณะกรรมการร่วมตัดสิน จัดท าคะแนน และประกาศผลการแข่งขัน 

หมำยเหตุ  
- รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

- การแข่งขันระดับภาค ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ส่งใบสมัครมายัง วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านลาด ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องมีครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวในวันแข่งขัน โดยต้องเตรียมเอกสารที่เป็นตัวจริงมา
ด้วยดังนี้ 
๑. ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
๒. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ผู้ประสำนงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  อำจำรย์อริยวัฒ  เฉลิมกิจ เบอร์ติดต่อ 083-6020205 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ “ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี ระดับ ปวช.” 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  

ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ด ำเนินกำรโดย วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้อง 322 
อาคาร 3 จับสลากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะตามหมายเลขที่ได้ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและครูผู้คุมทีม ณ ห้อง 322  
เวลา  ๐9.0๐ – 12.๐๐ น. ท าการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
เวลา  13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน 
เวลา  ๑5.0๐ – ๑6.0๐ น. คณะกรรมการจัดท าคะแนน และประกาศผลการแข่งขัน 

หมำยเหตุ  
- รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

- การแข่งขันระดับภาค ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ส่งใบสมัครมายัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องมีครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวในวันแข่งขัน โดยต้องเตรียมเอกสารที่เป็นตัวจริงมา
ด้วยดังนี้ 
๑. ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
๒. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ผู้ประสำนงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  อำจำรย์ณฤดี  สว่ำงกิจ เบอร์ติดต่อ 097-9959491 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ “ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี ระดับ ปวส.” 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  

ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ด ำเนินกำรโดย วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้อง 322 
อาคาร 3 จับสลากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะตามหมายเลขที่ได้ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและครูผู้คุมทีม ณ ห้อง 322  
เวลา  ๐9.0๐ – 12.๐๐ น. ท าการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
เวลา  13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน 
เวลา  ๑5.0๐ – ๑6.0๐ น. คณะกรรมการจัดท าคะแนน และประกาศผลการแข่งขัน 

หมำยเหตุ  
- รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

- การแข่งขันระดับภาค ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ส่งใบสมัครมายัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องมีครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวในวันแข่งขัน โดยต้องเตรียมเอกสารที่เป็นตัวจริงมา
ด้วยดังนี้ 
๑. ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
๒. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ผู้ประสำนงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  อำจำรย์ณฤดี  สว่ำงกิจ เบอร์ติดต่อ 097-9959491 
 
 


