
 

 

เกณฑ กติกา การประกวดแผนธุรกิจ 
“แผนธุรกิจ BCG ธุรกิจเกษตรสรางสรรค” 

งานเกษตรแฟรลําปาง ประจําป 2565 
 

 
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือเปนการสงเสรมิทักษะการเขียนแผนธุรกิจใหแกนักศึกษา 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษา ไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษา ไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) เปนนักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) เทาน้ัน 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

1) ผูเขาแขงขันทีมละ 5 คน 
2) ผูเขาแขงขันจะตองเปนผูท่ีมีรายช่ือในใบสมัครเทาน้ัน 
3) ผูเขาแขงขันแตงกายดวยเครื่องแบบชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
4) ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวดวยตนเองตามเวลาท่ีกําหนด 
5) ผูเขาแขงขันแตละทีม ตองมีอาจารยผูควบคมุทีม จํานวน 1 คน 

3. รายละเอียดของการแขงขัน 
3.1 วิธีการสมัคร 

1) กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และแนบสําเนาบัตรนักศึกษา 
2) สงใบสมัครไดตั้งแตบัดน้ีถึงวันท่ี 11 พฤษจิกายน 2565 ผานทาง E-mail : korranid@hotmail.com 
3) สงแผนธุรกิจความยาวไมเกิน 30 หนากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 (Th sarabun PSK)  

ไดตั้งแตวันท่ี 11 – 21 พฤศจิกายน 2565 ผานทาง E-mail : korranid@hotmail.com 
3.2 เกณฑการตัดสินหรือเกณฑการใหคะแนน 

1) เกณฑการใหคะแนนการเขียนแผนธุรกิจ 
ที่ หัวขอการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 สรุปความเปนมาของธุรกิจ พิจารณาจาก 

1.1 ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา (บทสรุปผูบริหาร) 
1.2 มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลในที่ทําใหประกอบธุรกิจ 
1.3 แนวคิดและความเปนไปไดในการดําเนนิธุรกิจ 

15 คะแนน 

2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) พิจารณาจาก 
2.1 จุดแข็ง (Strength) 
2.2 จุดออน (Weakness) 
2.3 โอกาส (Opportunity) 
2.4 อุปสรรค (Threat) 

10 คะแนน 

3 ปจจัยที่นาํไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 5 คะแนน 
4 แผนการตลาด (Marketing Plan) พิจารณาจาก 

3.3 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Targeting) 
3.4 การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Positioning) 
3.5 ระบุคูแขงขันทางตรง และคูแขงขันทางออม 
3.6 การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4 P’s) 

- กลยุทธผลิตภัณฑ (Product)  
- กลยุทธการต้ังราคา (Price) 

25 คะแนน 
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- กลยุทธการจัดจาํหนาย (Place) 
- กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5 แผนการผลิต (Production Plan) พิจารณาจาก 
5.1 กระบวนการผลิต/การบริการ 
5.2 แผนผังกระบวนการผลิต/การบริการ 

10 คะแนน 

6 แผนการจัดการ (Management Plan) 
6.1 การกําหนดโครงสรางองคกร 
6.2 การแบงหนาที่งานที่ชัดเจนและเหมาะสม 

10 คะแนน 

7 แผนการเงิน (Financial Plan) พิจารณาจาก 
7.1 งบกําไรขาดทุน 
7.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
7.3 จุดคุมทุน 
7.4 ระยะเวลาคืนทุน 
7.5 อัตราสวนทางการเงิน 

15 คะแนน 

8 ธรรมมาภิบาล (Good Governance) 5 คะแนน 
9 แผนฉุกเฉิน 5 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

2) เกณฑการใหคะแนนการนําเสนอแผนธุรกิจ (รอบชิงชนะเลิศ) 
ที่ หัวขอการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 การเตรียมความพรอมและการทํางานของทีมในการนําเสนอ 10 คะแนน 
2 การใชคําพูด น้ําเสียงและบุคลิกภาพ 20 คะแนน 
3 ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 20 คะแนน 
4 เนื้อหาของส่ือที่ใชในการนาํเสนอ 20 คะแนน 
5 ความสามารถในการตอบขอซักถามของคณะกรรมการตัดสิน 20 คะแนน 
6 การบริหารเวลา 10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

หมายเหตุ การใหคะแนนหัวขอการบริหารเวลา มีรายละเอียด ดังน้ี 
เวลา (นาที) คะแนน 

13.00 – 15.00 10 
10.00 – 12.59 8 
7.00 – 9.59 6 
4.00 – 6.59 4 
1.00 – 3.59 2 

กรณีที่ผูเขาแขงขันใชเวลาเกิน 15 นาท ี
15.01 – 16.00 8 
16.01 – 17.00 6 
17.01 – 18.00 4 
18.01 – 19.00 2 
19.01 เปนตนไป 0 

3.3 วิธีการแขงขัน 
1) รายละเอียดการแขงขัน 

a. การแขงขันรอบแรก 
คณะกรรมจะทําการคัดเลือกและประกาศผลผูเขารอบ 10 ทีม ภายในวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 

b. การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีเขารอบจํานวน 10 ทีม สามารถปรับแกไขแผนธุรกิจ โดยใหบันทึกเปนนามสกุล .pdf และสงภายใน

วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ผานทาง E-mail : korranid@hotmail.com  
- สงไฟลการนําเสนอดวย PowerPoint หรือ link Canva ภายในวันวันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ผานทาง E-mail : korranid@hotmail.com  
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- แขงขันการนําเสนอแผนธุรกิจทีมละ 15 นาที ในวันศุกรท่ี 2 ธันวาคม 2565  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

- การจัดลําดับการนําเสนอใชวิธีหมุนวงลอ 
- กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา ไมอนุญาตใหเขารวมการแขงขัน 
- คณะกรรมการตดัสินสามารถซักถามเพ่ิมเติมได ภายในระยะเวลา 15 นาที ภายหลังท่ีผูเขาแขงขันแตละ

ทีมนําเสนอเสร็จสิ้น 
3.4 คณะกรรมการตัดสิน 

1) คณะกรรมการตดัสินรอบแรกเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน มาจาก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลําปาง 

2) คณะกรรมการตดัสินรอบชิงชนะเลิศเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน  
มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลําปาง จํานวน 2 คน และจากสถาบันการเงิน จํานวน 1 คน  

        3.5 คณะกรรมการดําเนินงาน  
1) ตองไมทําหนาท่ีเปนอาจารยผูควบคุมทีมเขาแขงขัน 
2) จัดการประชุมรวมกับอาจารยผูควบคุมทีม เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขัน กอนเริ่มการแขงขัน 1 วัน 
3) จัดการประชุมรวมกับคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการแขงขัน เกณฑการตัดสินกอนทําการแขงขัน  

4. เกณฑรางวัล 
4.1 ชนะเลิศ ไดคะแนนสูงสุด 
4.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดคะแนนรองจากรางวัลชนะเลศิ 
4.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดคะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 
4.4 ชมเชย ไดคะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จํานวน 7 ทีม) 

5. รางวัลท่ีไดรับ 
5.1 ชนะเลิศ                             ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1              ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2              ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
5.4 ชมเชย                               ไดรับเกียรติบัตร (จํานวน 7 ทีม) 

หมายเหตุ  
1. อาจารย ผูควบคุมทีม จะไดรับเกียรติบัตรทุกทาน 
2. นักศึกษาท่ีชนะการแขงขันจะไดรบัโควตาในการศึกษาตอท่ีคณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลําปาง 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสดุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ใบสมัคร การแข่งขันแผนธุรกิจ หัวข้อ “ แผนธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์”  

“งานเกษตรแฟร์ล าปาง” 
ในวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
หัวหน้าทีม 

1. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 

ผู้ร่วมทีม 
2. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 
3. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 
4. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 
5. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 

ผู้ควบคุมทีม 
1. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……….....……………………………………………..……….……………… 
 
หมายเหตุ     :  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  

1. อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร โทร.086-9125445  

ชื่อทีม...................................................................................................................... ............................... 

ชื่อแผน...................................................................................................................... ............................. 



 

 

2. อาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ โทร. 081-6687748  
3. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  

ผ่านทาง E-mail : korranid@hotmail.com 


