ทักษะทางดานการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรมที่ 27 : การเขียนแผนธุรกิจ
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ : หองประชุมสันตธรรมบํารุง (วิทยาการจัดการ 1)
การแขงขัน : ประเภททีม
ผูประสานงาน 1. อาจารย ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
โทร. 081-016-5935
2. อาจารยเยาวภา อินทเส
โทร. 081-572-4724
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละไมเกิน 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. ผูเขาแขงขันจะตองจัดทําแผนธุรกิจฉบับสมบูรณเปนรูปเลม ความยาวไมเกิน 25 หนา (ไมรวม
ภาคผนวก) สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เพื่อสงให
คณะกรรมการกอนนําเสนอ โดยสงทางไปรษณียจาหนาถึง
อาจารย ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ (การแขงขันแผนธุรกิจ พ.จ.น.ก.)
รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
3. แผนธุรกิจที่สงเขาประกวดจะเปนแผนของผลิตภัณฑ (Product) หรือบริการ (Service) ก็ได
4. ผลิตภัณฑ (Product) หรือบริการ (Service) ในแผนธุรกิจนั้นจะใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรม
(Product Innovation, Process Innovation) หรือผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
(Startup) โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนหรือทองถิ่นเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
เปนแรงผลักดันเศรษฐกิจใหเกิดความเขมแข็ง
5. ผูเขาแขงขันจะตองนําเสนอแผนธุรกิจใหครอบคลุมประเด็นในการดําเนินธุรกิจอยางสรางสรรคและ
นาสนใจภายในเวลา 20 นาที โดยจะมีเจาหนาที่ใหสัญญาณเตือนสองครั้งคือเมื่อเหลือเวลา 5 นาที
และหมดเวลา เมื่อหมดเวลาผูนําเสนอตองจบการนําเสนอทันที หากยังไมจบกรรมการจับเวลาจะ
ขอใหหยุดการนําเสนอทันที
เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาจากแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ และการนําเสนอพรอมทั้งการตอบคําถาม โดย
การตัดสินจะพิจารณาใหคะแนนจากแผนธุรกิจฉบับสมบูรณในสัดสวนคะแนนรอยละ 60 และจากการนําเสนอ
รอยละ 40 รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ

เกณฑ

1

ภาพรวมของแผนธุรกิจ : แผนธุรกิจมีความสมบูรณ สอดคลอง มีเหตุผล
มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง มีขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจเพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีการ
ตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและวัดได สามารถบอกถึงปจจัยที่มีความสําเร็จของ
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คะแนนราย
ดาน
(คะแนน)

10

คะแนนรวม
(คะแนน)

ขอ

2

3
4
5
6

7

เกณฑ
ธุรกิจ รวมถึงมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนและบงบอกความเปน
เอกลักษณสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนหรือทองถิ่นได
แผนการตลาด : มีการวิเคราะหโอกาสทางการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมาย มีการพัฒนากลยุทธทางการตลาดอยางสรางสรรค
รวมทั้งมีการจัดโปรแกรมการตลาดที่ดี มีประสิทธิภาพ อันไดแก การสรร
หาตัวสินคาหรือบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การกําหนดราคา
สินคาหรือบริการ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
แผนการผลิต : มีการวางแผนการผลิต/การบริหาร หรือการสั่งซื้อสินคา
อยางเปนระบบชัดเจนหรือการวางแผนดานการบริการ
แผนการจัดการ : มีการจัดรูปแบบองคกรที่สอดคลองกับการดําเนินงาน
ทํางานเปนระบบทั้งการสรรหา การฝกอบรม การสรางขวัญกําลังใจใหแก
พนักงานและทีมผูบริหารและมีวิธีการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการเงิน (ประมาณการลวงหนา 3 ป) : มีการประมาณการรายได
ตนทุน คาใชจาย งบการเงินตาง ๆ และสวนประกอบอื่นที่เกี่ยวของ
เชน จุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราสวนทางการเงิน
หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ : มีการแสดงถึงการดําเนินธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม อาทิ ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค และผูขายปจจัยการ
ผลิต สงเสริมการจางงานและการใชวัตถุดิบในทองถิ่น รวมทั้งระมัดระวัง
ผลกระทบดานลบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
การนําเสนอ :
1. สามารถสื่อสารเพื่อนําเสนอเนื้อหาแผนธุรกิจอยางมีความสมบูรณ
ครบถวน
2. การจัดบูธและการนําเสนอนาสนใจ สรางสรรค
3. สามารถอธิบาย ตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น
4. มีอัตลักษณในการนําเสนอเหมาะสมกับแผนธุรกิจและทองถิ่น

คะแนนราย
ดาน
(คะแนน)

คะแนนรวม
(คะแนน)

10
60
10
10
10
10

10
10
10
10

40

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : คณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1. ตัวแทนธนาคาร 2.
นักวิชาการ 3. ผูป ระกอบการ (คณะกรรมการมีเวลาใหขอเสนอแนะรวมประมาณ 10 นาที)
1…………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..

หนา 81

อาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารย ดร.ชยนันท จงเจริญชัยสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 086-966-5541
2. อาจารยเยาวภา
อินทเส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 081-572-4724
3. อาจารย ดร.ปรันธ ชิณโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โทร. 081-563-9048
4. อาจารย ดร.นัสทยา ชุมบุญชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร. 095-901-4545
5. อาจารยพัชรกันต นิมิตรศดิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. 086-535-8499
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวเยาวภา อินทเส
2. นางสาวธีรารัตน พูลสวัสดิ์
3. นางสาวปานใจ ปนแกว
4. นางสาวประภารัตน โพธิ์ทอง
5. นายพิชัยยุทธ พงศสิริจินดา
6. นางสาวนัฐณิชา บอนอย
7. นายชยนันท จงเจริญชัยสกุล
8. นางกัลยา ปุญญธรรม
9. นางสาวณัฐประภา นุมเมือง
10. นายประสิทธิ์พร เกงทอง
11. นางสาวสนธยา สําเภาทอง
12. นางสาวจันทรา ธนีเพียร
13. นางสาวฐายิกา กสิวิทยอํานวย
อาจารยผูควบคุม
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นายภิญโญ อยูบางชาง
2. นางสาวฐิดารัตน ใจมุง
3. นางสาวอาภร สองเจี๊ยะ
4. นางสาววรินธร เอี่ยมละออ
5. นางสาวนฤมล บัวขาว
6. นางสาวสมิตา คําสีแกว
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.ปรันธ ชินโชติ
2. อาจารยธีรวรา สุตัณฑวิบูลย
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. นายศุภฤกษ ฮั้นประเสริฐ
4. นายอรรถพล คาผล
5. นายรัฐพงษ ภูพลผัน
6. นางสาวนริศรา บัวดี
7. นางสาวรวิวรรณ เพ็ชรยิ้ม
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อาจารยผูควบคุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารย ดร.พงษสันติ์ ตันหยง
3. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
4. อาจารย ดร.ชนพงษ อาภรณพิศาล
5. อาจารยพัชรกันต นิมิตรศดิกุล
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสุธิตา มีเจริญ
2. นางสาวสธวัลพร จันลา
3. นางสาวสุนิสา บุญสม
4. นายเอกพล เครือแกว
5. นางสาวศศิพิมพ จินดาพงษ
6. นางสาวพิชญานันท พลายงาม
7. นายอดิชาติ เปรมกมลพันธ
8. นางสาวรัตติมา บํารุงเขต
อาจารยผูควบคุม
1. ดร.นัสทยา ชุมบุญชู
2. นางสาวสรอยเพชร ลิสนิ
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