
       

โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ    
๒. ชื่อโครงการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส าหรับเยาวชน 
 

๓. หลักการและเหตุผล  
ศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท่าและ

ท่วงท านอง ลีลาการร้องการเล่นการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้าน
ศิลปะการแสดงของไทย การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านร้อง เล่น เต้น ร า ถูกอิทธิพลของ
ชาติตะวันตก เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ค่านิยมของเยาวชนและวัยรุ่นไทยเปล่ียนไปตามกระแสของต่างชาติและไม่
สนใจ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ท่ีในปัจจุบันมีผู้นิยมและให้ความสนใจเพียงบางส่วนเท่านั้น    
  ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของไทย เพื่อ
เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดังเห็นได้จากหลายหน่วยงานรณรงค์ให้เยาวชนหันมาให้ความส าคัญ การแสดง
ความสามารถ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ท้ังการร้องเพลงลูกทุ่ง การละเล่นของแต่ละภูมิภาค การเต้นร าพื้นบ้าน การร า
นาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดง ความสามารถ 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย           
 จึงจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ โดยจัดประกวดวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค ครั้งท่ี ๒ เพื่อ
เป็นเวทีแก่นักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางด้านการร้อง เล่น เต้น ร า ซึ่ง
จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ต่อไปในอนาคต       
 ในการจัดการในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมขึ้นโดยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส าหรับเยาวชน โดยมุ่งเน้นในระดับ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนหันมาให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ท่ีอยู่ในพื้นท่ี จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจ รวมท้ังสามารถเป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่ 
 



       

๔.๒ เพื่อใหน้ักเรียน นิสิต นักศึกษามีความรู้ ควบคู่กับจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินธุรกิจ 

๔.๓ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มทางด้านการตลาด และการท างานเป็นทีมรวมท้ังพร้อมท่ีจะ
พัฒนาเป็นนักธุรกิจ 

๔.๔ เพื่อใหน้ักเรียน นิสิต นักศึกษา สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถสร้างงานได้ตนเอง  
๔.๕ เพื่อให้เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้จักการวางแผนการท างานอย่างมีระบบ รู้ จักศึกษา ค้นคว้า หา

ข้อมูล 
 

ก าหนดการโครงการ สืบสานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรม การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพือ่ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินระดับเยาวชน  

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ าเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมฟัง(อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ 

นานาชาติ) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - กล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- พิธีเปิดการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเยาวชน 

เวลา ๐๙.30 -๑2.๐๐ น. - แนะน าคณะกรรมการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนนและรางวัล 
- การน าเสนอแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเยาวชน กลุ่มท่ี 1-5 

เวลา ๑2.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ -16.00 น. 
 

- การน าเสนอแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเยาวชน กลุ่มท่ี 6-10 
ประกาศผลการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเยาวชน” พร้อมมอบ 
เงินรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ โดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



       
เกณฑ์การประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

--------------------------------------------------------------- 

๑. การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินระดับเยาวชน มีดังนี้ 
๑.๑ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ
ระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๒.๑ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อ
ระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และพื้นท่ีใกล้เคียง 

 ๒.๒ สมัครเป็นทีมในแต่ละทีมต้องมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๕ คนและไม่เกิน ๑๐ คน ชาย-หญิง หรือผสมผสานได้ 

๓. เกณฑ์การประกวด 
๓.๑ ทีมผู้เข้าประแข่งขันต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และแผนธุรกิจท่ีจะใช้ในการน าเสนอในวันแข่งขันจริง 

โดยบันทึกลงแผ่น ซีดี หรือ ส่งไฟล์แผนธุรกิจมา ให้คณะกรรมการพิจารณารอบแรก และทางคณะกรรมการจัดงานจะ
ด าเนินการการประกาศผลทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศภายในวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ 
ผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมแผนธุรกิจท่ีใช้ในการประกวดจ านวน 3 ชุดส าหรับคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

๑. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนธุรกิจ 
๒. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมในการแข่งขัน 
๓. การบริหารแผนการตลาดท่ีสร้างความได้เปรียบให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
4. แผนการเงิน  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. การน าเสนอแผนธุรกิจท่ีน่าจูงใจ  

***หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 

๔. การรับสมัคร 

    ๔.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน โดยแต่ละทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีจ านวนสมาชิกในแต่ละทีมไม่เกิน 5 ท่าน 
พร้อมส่งแผนธุรกิจท่ีจะใช้ในการน าเสนอในวันแข่งขันจริง โดยบันทึกลงแผ่น ซีดี  หรือ ส่ง อี-เมล์ไฟล์ แผนธุรกิจ ให้
คณะกรรมการพิจารณารอบแรก และทางคณะกรรมการจะด าเนินการประกาศผลทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศภายใน
วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖๒ มาท่ี นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช



       
ภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๘-๒๗๐๗ หรือ ๐-๕๖๒๑-
๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๔๐๐ หรือ Email: panuwat.tan@nsru.ac.th ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (หากส่งไปรษณีย์ถือ
ตามวันที่ไปรษณีย์ลงรับ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ท่ี www.ms.nsru.ac.th สามารถแจ้งความประสงค์สมัครทาง
โทรศัพท์และน าเอกสารมาในวันแข่งขันได้ 

   ๔.๒ หลักฐานการสมัคร 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นกัศึกษาจ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรายช่ือสมาชิกทีม 

(๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว คนละ จ านวน ๑ รูป 
(๓) หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา 

    ๔.๓ ประกาศรายช่ือทีมท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเยาวชน รอบชิง
ชนะเลิศ ในเว็บไซต์ www.ms.nsru.ac.th ภายใน วันท่ี 11 สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

๕. วัน เวลาและสถานที่จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

๖. รางวัล รางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจ 

  ๑. รางวัลชนะเลิศ   ประกาศณียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   ๕,๐๐๐ บาท 
      ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   ๓,๐๐๐ บาท  

 

หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ผู้ผ่านเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้าย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และทางโรงเรียน
สามารถแจ้งความประสงค์จัดต้ังบูธวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานของนักเรียนได้ภายในงาน ผู้สนใจสอบถาม
รายละเอียดได้ที่  นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๔๐๐ 

 

 

 

 

 

 

http://www.educ.su.ac.thà¸ à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¸§à¸±à¸™à¸—à¸µà¹ˆ/


       
 

ใบสมัคร 

กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพือ่ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินระดับเยาวชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

********************************************** 

๑ สมัครเข้าประกวดประเภท 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี 

๒. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือผู้สมัคร  นาย/นางสาว  ......................................................นามสกุล......................................................(หัวหน้าทีม) 

ช่ือทีม................................................................................................................................................................................ 

ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน  ....................................... ช่ือสถานศึกษา................................................................................... 

ท่ีอยู่สถานศึกษา  ........................................................................................  ต าบล........................................................ 

อ าเภอ ...................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................ 

โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก ........................................ ID Line (ถ้ามี)........................................................................ 

ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม ......................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก .................................... 

ID Line (ถ้ามี).................................................................................................................................................................. 

๒. ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินที่ใช้ในการการแข่งขัน 
ช่ือผลิตภัณฑ์ ........................................................................ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์.................................................................. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกรอกในใบสมัคร และหลักฐานท่ีแนบมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

หากคณะกรรมการฯจัดการแข่งขันตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ 
ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้สมัคร                          (ลงช่ือ)............................................................ 

(....................................................................)                                   (.................................................................) 

ลงวันท่ี.....................................................                                           หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้มีอ านาจรับรอง  

                                                                                                   ประทับตราสถานศึกษา 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด๑” หรือ
๒” 



       
ใบสมคัร (เพิ่มเตมิ) 

กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธรุกิจเพื่อผลติภณัฑ์ท้องถิน่ระดบัเยาวชน 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

************************************* 
ช่ือทีม ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้สมัคร 

(....................................................................) 
                                              ลงวันท่ี..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


