
วัตถุดิบจาก ไข่ (อาหารจานเดยีวและขนมหวาน : ระยะเวลาการแขง่ขนั 3 ชั่วโมง)

กติกาการแขง่ขนั

1. การประกอบอาหาร โดยมีวัตถุดิบที่ก าหนดเป็นส่วนประกอบหลัก                                                

และต้องเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด

2. ปรุงอาหารทั้งหมด 2 ชนิด ประกอบด้วย อาหารจานเดียวและขนมหวาน

3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งรายการอาหาร ที่ใช้ในการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน (ตอนลงทะเบียน)

4. ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส อุปกรณ์ รวมถึงภาชนะที่ใช้มาเอง                                        

(โรงเรียนมีให้บางส่วนต้องมาตรวจ เช็ค ก่อนวันแข่งขัน)

5. การประกอบอาหารและจัดตกแต่ง จะต้องท าในเวลาการแข่งขันเท่านั้น

6. ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอผลงานโดยอธิบายถึงแนวความคิด ที่มาในการสร้างสรรค์เมนูอาหาร                             

ต่อคณะกรรมการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที

7. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดอาหารส าหรับโชว์ 1 ชุด พร้อมแผ่นพับสูตรอาหารและอาหารส าหรับชิม 3 ชุด

การสนบัสนนุจากโครงการ

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน ไม่เกิน 300 บาท/ทีม(จ่ายตามจริง) ส าหรับค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ 

และอื่นๆ

ประกาศรายชือ่ผูส้มคัร

ภายในวันที่ 20 กนัยายน 2563

ผู้มีรายชื่อตามประกาศ รับฟังค าชี้แจงการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่  21 กันยายน 2563 ณ ห้อง 422

เวลา 15.30 น. (ม.ต้น) และ 17.00 น. (ม.ปลาย)

ก าหนดการแขง่ขนั
แข่งวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 แข่งวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ม.ปลาย ลงทะเบียน 12.30 น. 

เริ่มแข่ง 13.00-16.00 น.

ม.ต้น ลงทะเบียน 12.30 น. 

เริ่มแข่ง 13.00-16.00 น.

กิจกรรมการแขง่ขนั Career Contest 2020

“Master chef Tepleela”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมคัรทางออนไลน์ ถึง วันศุกร์ที่ 18 กนัยายน 2563 
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เกณฑ์การตดัสนิ

1. วตัถุดิบที่น ามาใช้ / การเตรียมการ 10 คะแนน

(จัดเตรียมวตัถุดิบอุปกรณ์มาอย่างเรียบร้อย  ครบถ้วน)

2. สุขอนามัยและความปลอดภัย 10 คะแนน

(บริเวณจัดท าอาหารสะอาด การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย)

3. การออกแบบและจัดตกแต่งอาหาร 20 คะแนน

(ส่วนประกอบตกแต่งอาหารรอบจาน ควรมีความกลมกลืนเป็นที่ยอมรับ เรียบง่ายและเป็นองค์ประกอบ

ที่แปลกใหม่  สร้างสรรค์)

4. กลิ่น สี และรูปลักษณะของอาหารมีความสอดคล้องเข้ากัน 15 คะแนน

5. รสชาติ/เนื้อสัมผัสของอาหาร 30 คะแนน

6. การน าเสนออาหาร 10 คะแนน

(ความสามารถในการน าเสนอ และความน่าสนใจ ความเป็นไปได้ในการน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน)

7. ผลงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ประกาศผลการแขง่ขนั

ภายในวนัที่ 2 ตุลาคม 2563

รางวลั

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 600 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 450 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จ านวน 300 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• ผูเ้ข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้ารว่มการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ

• ผูป้ระสานงานโครงการ ครูพิมพ์ชนก แก้วใส โทร.080 428 2629

• ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรายการแข่งขัน : ครูสุนทรี และ ครูพิมพ์ชนก (หอ้งพักครูการงานอาชีพ 521)

• อีเมล์ : career@tepleela.ac.th



กิจกรรมการประกวด Career Contest 2020

การประกวดออกแบบบรรจภุณัฑแ์ละโลโก้

“Snack Box”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึง วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

กติการการแขง่ขนั

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ที่สวยงามสร้างสรรค์ และมคีวามเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์

2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Snack box” ที่สามารถใส่เบเกอรี่หรือขนมไทย 1-2 ช้ิน และเครื่องดื่มแบบ

กล่อง จ านวน 1 กล่อง และออกแบบโลโก้ ส าหรับติดบนซองขนมหรือขวดเครื่องดื่ม จ านวน 1 รูปแบบ 

โดยมีสัญลักษณ์ที่ บ่งบอก ความเป็นโรงเรียนเทพลีลา เช่น ช่ือโรงเรียน อักษรย่อ ตราสัญลักษณ์ 

ต้นไม้หรือดอกไม้ประจ าโรงเรียน เป็นต้น 

3. การออกแบบบรรุภัณฑ์และโลโก้ ผูป้ระกวดสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามที่ถนัดได ้เช่น 

Photoshop Illustrator เป็นต้น โดย ส่งผลงานเป็นไฟล์ Psd. หรือ Ai. เป็นอย่างน้อย ที่ความ

ละเอียด 300 ppi ขึ้นไป การพิมพ์เป็นแบบ CMYK 

4. ผูส้มัครจะต้องส่งผลงานมาที่อีเมล์ career@tepleela.ac.th ส าหรับการน าเสนอการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ โดยแสดงสาระส าคญัของความเป็นบรรจุภัณฑ์ใหค้รบถ้วน และแนวคิดของผลงาน ใน

รูปแบบไฟล์น าเสนอผลงานที่เป็น PowerPointหรือ Pdf. และส่งชิ้นงานตัวอย่าง (Model)     

จ านวน 1 ชุด ภายในวนัที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 521

5. ผูเ้ข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ดว้ยตนเอง และไม่ได้ท าซ้ า หรือ ดัดแปลง หรือน า

ผลงานของบุคคลอ่ืนส่งประกวด รวมทั้งยืนยันว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิ์

ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอืน่ และต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือชนะการประกวดที่ใด

มาก่อน หากได้รับรางวัลและมีการตรวจพบในภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไดล้ะเมิด หรือถูก

กล่าวหาวา่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอืน่ หรือเคยผ่านการประกวด 

หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน การประกาศผลจะถือเป็นโมฆะ

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกช้ิน ถือเป็นลิขสิทธ์ิของโรงเรียนเทพลีลา

การสนบัสนนุจากโครงการ

ผูเ้ข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน ไม่เกิน 300 บาท/ทีม (จ่ายตามจริง) ส าหรับค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผูส้มคัร

ภายในวนัที่ 20 กันยายน 2563

mailto:career@tepleela.ac.th
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ก าหนดการแขง่ขนั (น าเสนอผลงาน) 

วนัพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องมัลติมีเดีย 

เริ่มลงทะเบียน 10.00 น. เริ่มน าเสนอผลงานเวลา 10.30 น. 

เกณฑ์การตดัสนิ

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 15 คะแนน

2. หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวก และประสิทธิภาพในการใช้งาน 20 คะแนน 

(Functional/Convenience/efficacy)

3. ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal) 20 คะแนน

4. ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถน าไปผลิตได้จรงิ 10 คะแนน                 

(Appropriateness / Efficiency and Commercial)

5. การค านึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance) 10 คะแนน

6. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression) 10 คะแนน

7. ระบุถึงขนาดของแต่ละส่วน                                                 15 คะแนน                                     

มองเห็นได้ใน 3 มิติ หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง (Dimension)

รวม 100 คะแนน

ประกาศผลการแขง่ขนั

ภายในวนัที่ 2 ตุลาคม 2563

รางวลั

• รางวลัชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 600 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 450 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จ านวน 300 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• ผูไ้ด้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กิจกรรมนักธุรกิจน้อยเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์

และโลโก้ที่สามารถน าไปใช้ได้จรงิ

• ผูเ้ข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้ารว่มการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ

• ผูป้ระสานงานโครงการ ครูพิมพ์ชนก แกว้ใส โทร.080 428 2629

• ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรายการแข่งขัน : ครูสุนทรี และ ครูพิมพ์ชนก (หอ้งพักครูการงานอาชีพ 521)

• อีเมล์ : career@tepleela.ac.th



ตัวอย่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ระบุ Dimension)

ตัวอย่าง การออกแบบโลโก้ ส าหรับติดซองขนมหรือขวดเคร่ืองดื่ม

15 cm. 15 cm.10 cm. 10 cm.
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กิจกรรมการประกวด Career Contest 2020

“การท าลวดลายทรายสใีนภาชนะ”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึง วนัศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

กติการการแขง่ขนั

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบลวดลายทรายสีในภาชนะ ภายในระยะเวลาการแข่งขัน         

โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษเขียนแบบไว้ให้ทุกทีม

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าลวดลายทรายสีในภาชนะตามที่ออกแบบ ภายในระยะเวลา                   

การแข่งขัน 3 ชม.

3. ลักษณะของภาชนะ เป็นแก้วทรงแชมเปญ ขนาด 3-4 นิ้ว โดยคณะกรรมการจัดเตรียม

ภาชนะไว้ให้ทุกทีม

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอผลงานโดยอธิบายถึงแนวความคิดในการออกแบบ                          

ต่อคณะกรรมการ ระยะเวลาไมเ่กิน 5 นาที

การสนบัสนนุจากโครงการ

ผู้เข้าแข่งขันแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ ภายในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 

โรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน หากไม่แจ้งภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด จะต้องจัดเตรียมวัสดุในการแข่งขันมาเอง

ประกาศรายชือ่ผูส้มคัร

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563

ก าหนดการแขง่ขนั 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย

แข่งวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง 780

เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 13.00-16.00 น. 

ประกาศผลการแขง่ขนั

ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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เกณฑ์การตดัสนิ

1. การออกแบบลวดลาย 10 คะแนน

2. ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 10 คะแนน

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 คะแนน

4. ความสวยงามของชั้นทราย 30 คะแนน

5. ความประณีต 10 คะแนน

6. ความสมดุล / ขนาดสัดส่วน 10 คะแนน

7. การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน

8. ความสะอาดของสถานที่ปฏิบตัิงาน 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รางวลั

• รางวลัชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 600 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 450 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จ านวน 300 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• ผูเ้ข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้ารว่มการแข่งขัน

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

• ผูป้ระสานงานโครงการ ครูพิมพ์ชนก แกว้ใส โทร.080 428 2629

• ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรายการแข่งขัน : ครูพัชราภรณ์ และ ครูสหรัถ(หอ้งพักครูการงานอาชีพ 521)

• อีเมล์ : career@tepleela.ac.th



กิจกรรมการประกวด Career Contest 2020

“แปรรปูอาหาร”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึง วนัศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

กติกาการแขง่ขนั

1. การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนสนใจ 

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

3. น าเสนอผลผลิตการแปรรูป จ านวน 1 ชนิด ต่อคณะกรรมการด้วยปากเปล่า                         

ประกอบ PowerPoint

4. น าเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย แนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปผลผลิตของ

นักเรียน การวิเคราะห์วตัถุดิบ  กระบวนการท างานของนักเรียน แนวทางในการพัฒนาผลผลิต วิธีการ

แปรรูปและการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสม พร้อมภาพประกอบ โดยส่งผลงาน่มาที่อีเมล์ 

career@tepleela.ac.th ภายในวนัที่ 24 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น.

5. จัดเตรียมอาหารแปรรปู และเอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย แผ่นพับ และรูปเล่มรายงาน ขนาดA4 

จ านวนไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมภาคผนวก หน้าปก และต้องใช้ Front TH Sarabun PSK ขนาด 16 

เท่านั้น จ านวน 3 ชุด ส าหรับคณะกรรมการ มาในวนัน าเสนอผลงาน

การสนบัสนนุจากโครงการ

ผูเ้ข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน ไม่เกิน 300 บาท/ทีม(จ่ายตามจริง) ส าหรับค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผูส้มคัร

ภายในวนัที่ 20 กันยายน 2563

ผูมี้รายช่ือตามประกาศ รับฟังค าชี้แจงการแข่งขัน ในวนัจันทร์ที่  21 กันยายน 2563

ณ หอ้ง 422 เวลา 15.30 น. (ม.ต้น) และ 17.00 น. (ม.ปลาย)

ก าหนดการแขง่ขนั

แข่งวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 หอ้งมัลติมีเดีย

เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. เริ่มแข่งขัน 13.30 น. 

ประกาศผลการแขง่ขนั

ภายในวนัที่ 2 ตุลาคม 2563

mailto:career@tepleela.ac.th
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เกณฑ์การตดัสนิ

1. กระบวนการของการแปรรปู 15 คะแนน

2. การวิเคราะห์วัตถุดิบ 10 คะแนน

3. ขั้นตอนกระบวนการท างาน 10 คะแนน

4. รสชาติเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 15 คะแนน

5. ภาพรวมของลักษณะภายนอก เช่น สี กล่ิน ลักษณะของอาหาร 15 คะแนน

6. ภาพรวมของคุณภาพอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการ 15 คะแนน

7. ความเหมาะสมของการเลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 10 คะแนน

8. การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รางวลั

• รางวลัชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 600 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 450 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จ านวน 300 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• ผูเ้ข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้ารว่มการแข่งขัน

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

• ผูป้ระสานงานโครงการ ครูพิมพ์ชนก แกว้ใส โทร.080 428 2629

• ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรายการแข่งขัน : ครูพัชราภรณ์ และครูพิมพ์ชนก (หอ้งพักครูการงานอาชีพ 521)

• อีเมล์ : career@tepleela.ac.th



กิจกรรมการประกวด Career Contest 2020

“TL Innovation Biz Plan Challenge”

การประกวดเขยีนแผนธรุกจิเชงิสรา้งสรรค์

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึง วนัศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

กติกาการแขง่ขนั

1. แผนธุรกิจส าหรับร้านค้าริมโรงเรียนเทพลลีา

2. รูปแบบหรือลักษณะของสินค้า/บริการ ต้องไม่เป็นสิ่งผิดกฏหมาย และไม่ซ้ ากับผู้ประกอบการ

ปัจจุบัน

3. น าเสนอแผนการด าเนินธุรกิจ ร้านค้าริวรั้วโรงเรียนเทพลีลา ในรูปแบบ PowerPoint โดย

ส่งผลงาน่มาที่อีเมล์ career@tepleela.ac.th ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น.

4. จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย แผ่นพับ และรูปเล่มรายงานแผนการด าเนินธุรกิจ 

ขนาดA4 จ านวนไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมภาคผนวก หน้าปก และต้องใช้ Front TH Sarabun

PSK ขนาด 16 เท่านั้น จ านวน 3 ชุด ส าหรับคณะกรรมการ มาในวันน าเสนอผลงาน

การสนบัสนนุจากโครงการ

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน ไม่เกิน 300 บาท/ทีม(จ่ายตามจริง) ส าหรับค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และ

อื่นๆ

ประกาศรายชือ่ผูส้มคัร

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563

ก าหนดการแขง่ขนั

แข่งวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมลัติมีเดีย

เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 13.30 น. 

ประกาศผลการแขง่ขนั

ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563

mailto:career@tepleela.ac.th
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เกณฑ์การตดัสนิ

1. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

2. ความเป็นไปได้ในเชิงการค้า 30 คะแนน

3. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล การเขียนแผนธุรกิจ 20 คะแนน

4. การน าเสนอ/บุคลิกภาพ 10 คะแนน

5. การตอบข้อซักถาม 10 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รางวลั

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 600 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จ านวน 450 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จ านวน 300 บาท/ทีม พร้อมประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

• ผูเ้ข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้ารว่มการแข่งขัน

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

• ผูป้ระสานงานโครงการ ครูพิมพ์ชนก แกว้ใส โทร.080 428 2629

• ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรายการแข่งขัน : ครจตุพร ครูประวตี และครูธนกร (หอ้งพักครูการงานอาชพี 521)

• อีเมล์ : career@tepleela.ac.th



รายละเอยีดการจดัท ารปูเลม่ แผนธรุกจิเชงิสร้างสรรค์

• หน้าปก

• ค าน า

• สารบญั

• บทที่ 1 บทน า

- ความเป็นมาของธุรกิจ - ช่องทางการจัดจ าหน่าย

- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ - ประเภทของสินคา้หรือบริการ

- วัตถุประสงค์ - รายละเอียดของสินคา้หรือบริการ (จุดเด่น/จุดด้อย)

- โครงสร้างองค์กร

- สถานที่ตั้ง/รายละเอียด (ร้านคา้ริมรั้วโรงเรียนเทพลีลา ขนาด 2*2 เมตร)

• บทที่ 2

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ SWOT

- เป้าหมายของธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด 

- ความรู้เก่ียวกับสินค้า/บริการ ที่จะด าเนินธุรกิจ

• บทที่ 3

- ขั้นตอนการด าเนินงาน

- วัสดุ – อุปกรณ์ /วิธีการท าสินคา้หรือบริการ

• บทที่ 4

- รายละเอียดการลงทุน

- งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ

- ราคาของสินค้า/บริการ ที่จ าหน่าย

• บทที่ 5

- ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะไดร้ับ

• บรรณานกุรม

• ภาคผนวก


