ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานมหกรรมวิชาการวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี

เวลา
10.30 – 12.30

22 พ.ย. 2559
13.00 – 14.00
11.00 – 12.30
23 พ.ย. 2559
13.00 – 14.00
09.00 – 12.00
24 พ.ย. 2559
13.00 – 14.30

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น
3 4


- การแข่งขันการเขียนโครงการ
พัฒนางาน
- การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุว 
วานิช
- การแข่งขันผู้ประกอบการใหม่
Startup
- การแข่งขันโฆษณาขายสินค้า
- การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงาน 
อาชีพ
- ประชุมกรรมการประเมินผล
การแข่งขัน






บุคคล

สถานที่
แข่งขัน
633

บุคคล

633

ทีม 2 คน

634

ประเภท

ทีม 2 คน
634
บุคคล 631-634
634

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องไปถึงสถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 10 นาที
2. กรรมการจัดการแข่งขันต้องไปถึงสถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที (ประชุมนัดหมาย)
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เลขาศูนย์ธุรกิจ เบอร์โทร 0-8147-74393

เกณฑ์การแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนศูนย์วิชาธุรกิจ
1. การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช
1. เป็นการแข่งขันช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ประเภทบุคคล
2. เป็นการเขียนแผนเชิงวิเคราะห์ (SWOT) และประเมินธุรกิจ
3. หัวข้อธุรกิจจะถูกกาหนดไว้ในโจทย์คาสั่ง เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแผนธุรกิจให้ครบองค์ประกอบหัวข้อต่อไปนี้
(1) ชื่อแผนธุรกิจ........................
(2) ชื่อผู้ทาแผนธุรกิจ.................
(3) ความสาคัญของแผนธุรกิจ
(4) วัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ
(5) วิเคราะห์ผลสถานการณ์ของธุรกิจ SWOT
5.1 จุดแข็ง (Strengths)
5.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
5.3 โอกาส (Opportunities)
5.4 อุปสรรค (Threats)
(6) แผนงานงบประมาณ (เงินลงทุน, รายรับเฉลี่ย)
(7) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนแผนธุรกิจยววานิช
1. เขียนครบถ้วนทุกหัวข้อ 50 คะแนน
2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามแผน 50 คะแนน
(เขียนในกระดาษ A4 ไม่จากัดรูปแบบ/ไม่อนุญาตให้นาเอกสารเข้าห้องสอบ)
2. การแข่งขันผู้ประกอบการใหม่ Startup (การสาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่เดิม)
1. เป็นการแข่งขันระดับช่วงชั้นที่ 4 ประเภททีม 2 คน
2. ตัวสินค้าหรือบริการที่นาเสนอต้องเป็นแนวคิดใหม่ หรือต่อยอดใหม่ นาไปสู่การผลิตสินค้าตัวใหม่
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสาธิตการผลิตสินค้าหรือบริการหรืออธิบายให้เห็นรูปธรรม
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
5. เวลาในการแข่งขัน 20 นาที
เกณฑ์การให้คะแนนผู้ประกอบการใหม่ Startup
1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
20 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
3. ความเป็นไปได้สู่การผลิตสินค้าตัวใหม่
20 คะแนน
4. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
20 คะแนน
5. นาไปสู่วิธีการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ 20 คะแนน
(ผลิตอะไร, ผลิตอย่างไร, ผลิตเพื่อใคร, ผลิตเท่าไร)

3. การแข่งขันโฆษณาขายสินค้า
1. เป็นการแข่งขันระดับช่วงชั้นที่ 4 ประเภททีม 2 คน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มานาเสนอเอง
3. เวลาเตรียมอุปกรณ์แข่งขัน 20 นาที เวลาแข่งขัน 10 นาที
เกณฑ์การให้คะแนนการโฆษณาขายสินค้า
1. ความรู้ความเข้าใจ
40 คะแนน
2. การนาไปใช้
30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
4. การแข่งขันการเขียนโครงการ Project พัฒนางาน
1. เป็นการแข่งขันระดับช่วงชั้นที่ 4 ประเภทบุคคล
2. เขียนโครงการตามหัวข้อ การเขียนโครงการทั่วไป
3. เขียนโครงการ Project งานพัฒนาตนเองด้านบริการหรือด้านการผลิต ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่โจทย์กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนการโฆษณาขายสินค้า
1. ความรู้ความเข้าใจ
40 คะแนน
2. การนาไปใช้
30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
5. การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ
1. เป็นการแข่งขันระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ประเภทบุคคล
2. ขอบข่ายเนื้อหาการเลือกงานอาชีพ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การสมัครงานอาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนนอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ
1. ความรู้ความเข้าใจ
40 คะแนน
2. คิดวิเคราะห์
30 คะแนน
3. สังเคราะห์
30 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร

คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60

