กิจกรรม YES Idea Challenge
“Train the Trainer”
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559
Evergreen Laurel Hotel Bangkok
Agendar
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 9.30 น.
09.30 – 10.30
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 –16.30น.
16.30 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.
20.00 - 22.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA Challenge”
โดย ผู้แทนจาก สกอ.
Ice Breaker (ดร.มัลลิกา / คุณอัจฉริยะ)
สูตรลับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ และ Lean Canvas
(ดร.มัลลิกา)
Coffee Break
ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Canvas
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัฉริยะ/คุณไพรวัลย์)
การระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า
(อ.ธรรมศักดิ์ /ดร.มัลลิกา/อ.พีรวงศ์/คุณไพรวัลย์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ)
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการพัฒนา การระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า
(อ.ธรรมศักดิ์ /ดร.มัลลิกา/อ.พีรวงศ์/คุณไพรวัลย์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ)
Coffee Break
การพัฒนาไอเดียในการแก้ปญ
ั หา และฝึกปฏิบัติ
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณไพรวัลย์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ)
Break
การสร้างคุณค่า และความแตกต่างให้กับธุรกิจ
(อ.พีรวงศ์ /ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ )
รับประทานอาหารเย็น
การทดสอบไอเดีย (Customer Validation)
(คุณณครินทร์/ดร.มัลลิกา/อ.พีรวงศ์/อ.ธรรมศักดิ์/คุณอัจฉริยะ)
การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ)

** Coaches จะอยู่ถึงแค่ 22.00 น. เท่านั้น
หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 15.00-15.15 น.
กําหนดการ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Agenda
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 -12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 18.00 น.

18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.00 น.
20.00 – 22.00 น.

ลงทะเบียน
การพยากรณ์ทางการตลาด
(ดร.มัลลิกา/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัฉริยะ/อ.ธรรมศักดิ์/คุณไพรวัลย์)
ออกไปเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้านอกสถานที่
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปข้อมูลจากการสํารวจ
การเข้าถึงลูกค้าและการจัดจําหน่าย ผ่านช่องทาง Modern Trade
(คุณไพรวัลย์/ดร.มัลลิกา/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัจฉริยะ/อ.ธรรมศักดิ์)
Coffee Break
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเงินเบื้องต้นสําหรับผู้ประกอบการ”
- การหามูลค่าทางการตลาด โดยใช้สูตร MP= B*Q*P
- การคํานวณต้นทุนการผลิตและการคิดราคาขาย
- การคํานวณอัตราผลตอบแทนและจุดคุ้มทุน
วิทยากรโดย นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รับประทานอาหารเย็น
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การเตรียมข้อมูลในการ Pitching”
(คุณอัจฉริยะ/ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณมงคล/คุณไพรวัลย์)
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและเตรียม Pitching
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัฉริยะ/คุณมงคล/คุณไพรวัลย์)

Agenda
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
เตรียม Pitching
การนําเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Pitching)
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัฉริยะ/คุณมงคล/คุณไพรวัลย์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Pitching)
(ดร.มัลลิกา/อ.ธรรมศักดิ์/อ.พีรวงศ์/คุณณครินทร์/คุณอัฉริยะ/คุณมงคล/คุณไพรวัลย์)
สรุปกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 15.00-15.15 น.
- กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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