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การประกวดแผนธุรกจิของนักธุรกจิรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน  
 

 

รูปแบบ : การจัดท า “แผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน”   
คุณลักษณะของแผนธุรกิจ 
 1. “แผนธุรกิจ” ท่ีใช้ในการประกวด หมายถึง การน าเสนอแนวคดิและแผนการประกอบธุรกิจ
(การค้าสินค้าและการค้าบริการ) โดยมีกลุม่เป้าหมายคือตลาดในกลุม่ประเทศอาเซียน 
 2. "แผนธุรกิจ" ท่ีสง่เข้าประกวดต้องไมมี่การคดัลอกจากผู้ อ่ืนและ ไม่เคยได้รับรางวัล 
จากการประกวด หรือ ไม่เคยได้รับเงนิสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ หากทราบในภายหลังจะถูก
ตัดสิทธ์ิและเรียกรางวัลคืน 
 3. "แผนธุรกิจ" ท่ีสง่เข้าประกวดต้องมีเนือ้หาท่ีไมข่ดัตอ่ความมัน่คงของชาต ิและคณุธรรม จริยธรรม 
คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิส่งแผนธุรกิจ 
 1. นกัศกึษาอาชีวศกึษา (ระดบั ปวส.) นกัศกึษา กศน. อายไุมเ่กิน 25 ปี และนกัศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี) โดยสง่เป็นทีม ทีมละไมเ่กิน 4 คน (นกัศกึษา 3 คน อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน) 

2. ผู้สมคัรต้องมีสญัชาตไิทย 
การจัดการประกวด 
 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
  ผู้สนใจสง่แผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดตัง้แตบ่ดันีจ้นถึงวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  

  30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 รอบคัดเลือก 
 คดัเลือกจากทีมท่ีสมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือภาคละ15 ทีม 
 รอบคัดเลือกประจ าภาค  (ระดับภูมิภาค) 
 คดัเลือกผู้แทนภาคจาก 15 ทีมให้เหลือภาคละ 5 ทีม 
 รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)  
 คดัเลือกจาก 20 ทีม (ภาคละ  5 ทีม 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ล าดบัท่ี 1-3 และชมเชย 1-2 
วิธีการสมัคร การส่งผลงานและขัน้ตอนการประกวด 
  1. กรุณาสง่แบบฟอร์มสมคัรพร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องโดยจดัท า PDF ไฟล์ความยาวไมเ่กิน              
10 หน้ากระดาษ A4 ท่ีอีเมล  thaied2015.5@gmail.com ภายใน วันที่ 2 2 ม.ค. (ภาคกลาง)                      

30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 2. การคดัเลือกรอบแรก (ผู้แทนภาค) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก โครงร่าง (proposal) 
ของแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน และจะประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือก            
รอบประจ าภาคทาง www.247friend.net, www.moe.go.th และ  www.bic.moe.go.th ในวันที่ 23 ม.ค. 
(ภาคกลาง) 2 ก.พ. (ภาคเหนือ ) 3 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  และจะมี
การแจ้งผลการพิจารณาไปยงัหนว่ยงาน/สถานศกึษาต้นสงักดัของเจ้าของผลงานแผนธุรกิจท่ีได้รับการ
คดัเลือกด้วย  
 3. ผู้ผา่นการพิจารณาใน รอบคดัเลือก  เพ่ือเข้าประกวดในระดบัภมูิภาค จะต้องเตรียมเข้าประชมุ
เชิงปฏิบตักิาร ( workshop) และแขง่ขนัในรอบประจ าภาคตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด                        
โดยจดัเตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
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 3.1 น าผลงาน "แผนธุรกิจของนกัธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน "เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
ทีมละไมเ่กิน 10  นาที บนเวทีการประกวด โดยคณะกรรมการจะเข้ารับฟังและสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิทีมละ 5 นาที 

4. ผู้ได้รับคดัเลือกเป็น ผู้แทนภาคจะต้องเตรียมเข้าแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 1 9 หรือ 20 
กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจดัเตรียมผลงานแผนธุรกิจและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
  4.1 น าผลงาน "แผนธุรกิจของนกัธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน" ท่ีได้ปรับปรุงจากการแขง่ขนั 
ในระดบัภมูิภาคมาน าเสนออีกครัง้ โดยคณะกรรมการจะให้เวลาในการน าเสนอ ทีมละไมเ่กิน  10 นาที             
บนเวทีการประกวด โดยคณะกรรมการจะเข้ารับฟังและสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิทีมละ 5 นาที 
เงื่อนไขการส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด 

1. ผู้สมคัรสามารถสง่แผนธุรกิจเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน  
2. สถานศกึษาสามารถสง่ผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไมจ่ ากดัจ านวน 
3. ผู้สง่แผนธุรกิจจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบด้านลิขสิทธ์ิของข้อมลูทกุชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิง

แหลง่ท่ีมาของข้อมลูทัง้หมดได้ชดัเจน ตรวจสอบได้ หากเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ
กระทรวงศกึษาธิการสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการให้รางวลัส าหรับผลงานท่ีเช่ือวา่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานภายหลงัวา่ผลงานท่ีได้รับรางวลัดงักลา่วเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือเป็นการคดัลอกผลงานผู้ อ่ืนมาจะเรียกคืนรางวลัทัง้หมด 

4. การลงนามในใบสมคัรถือวา่ผู้สง่ผลงานได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการเข้าร่วมประกวดแล้ว 
5. กระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมการประกวดเทา่นัน้ คา่ใช้จา่ยอ่ืนใด                  

ท่ีเกิดขึน้จากการจดัท าผลงาน หรือการเตรียมผลงานเพ่ือน าเสนอผลงาน หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ                   
ท่ีเกิดขึน้ขอให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้สมคัร หรือเบกิจา่ยจากต้นสงักดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
บคุคลผู้ให้การสนบัสนนุ (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหนว่ยงานผู้สมคัร) ทัง้นี ้การจดัประกวดนีไ้มไ่ด้เรียก
เก็บคา่ใช้จา่ยจากผู้สมคัรแตอ่ยา่งใด 

6. ก าหนดการและเง่ือนไขการสง่ส่ือเข้าประกวดสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามดลุพินิจ  
ของคณะกรรมการและความเหมาะสม 

7. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาดจะอทุธรณ์มิได้ 
เกณฑ์การพจิารณา 
 1. ความคดิสร้างสรรค์  
 2. โอกาสและผลตอบแทน  
 3. เทคนิคการน าเสนอ  
 4. ความคุ้มคา่และความยัง่ยืน  
วิทยากร Workshop และคณะกรรมการตัดสิน 

1. ผู้ทรงคณุวฒุิจากองค์กรสง่เสริมผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) 
2. ผู้ทรงคณุวฒุิจากมหาวิทยาลยั/ภาคเศรษฐกิจ 

รางวัลการประกวดแผนธุรกิจ 
  รางวลัชนะเลิศ    ศกึษาดงูานด้านวิชาการและวฒันธรรมในตา่งประเทศ 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 20,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน 16,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลัจ านวน 8,000 บาท 
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