คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่
ระดับ ชั้น มั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ม. 4 – 6
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า
ไม่จากัดสายการเรียน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562

รับ สมั ค รประเภทที ม
ที ม ล ะ 3 - 5 ค น
ส ม า ชิ ก แ ต่ ล ะที ม
จะต้ อ งอยู่ โรงเรี ย น
เดี ย วกั น /สามารถ
คละชั้นเรียนได้

เป็ นผู้ ที่มีความสนใจ
ในการท าธุ ร กิ จ และ
มีไอเดียที่สร้างสรรค์

แ ต่ ล ะ โ ร ง เ รี ย น
ส่ ง ตั ว แ ท น ที ม ได้
ไม่เกิน 5 ทีม

รางวัลระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
ทริปศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์และคู่ค้าพันธมิตรที่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรนานาชาติ ประเภททุน 100 % (เฉพาะค่าหน่วยกิต) หรือ หลักสูตรภาษาไทย ประเภททุน PIM Smile

โล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หลักสูตรนานาชาติ ประเภททุน 30 %
(เฉพาะค่าหน่วยกิต) หรือ
หลักสูตรภาษาไทย ประเภททุนพีไอเอ็ม
ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท
ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หลักสูตรนานาชาติ ประเภททุน 50 %
(เฉพาะค่าหน่วยกิต) หรือ
หลักสูตรภาษาไทย ประเภททุนเจียระไนเพชร
ใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ

- ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ จะต้องชาระภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ในอัตรา 5 % ของเงินรางวัลที่ได้รับ
- ทุนการศึกษาและทริปศึกษาดูงานที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และไม่สามารถมอบ
หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
- ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020
- ผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์รับทุนหลักสูตรนานาชาติทุกประเภทจะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของสถาบันฯ
- ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากสถาบันฯ ทุกท่าน

รางวัลระดับภูมิภาค
“ตัวแทนทีมแต่ละภูมิภาคจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุน ทีมละ 5,000 บาท
เพื่อนาไปต่อยอดไอเดียธุรกิจและเตรียมนาเสนอผลงานระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)
ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)”
หมายเหตุ

ตัวแทนทีมระดับภูมิภาคจะต้องเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)
กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้จะต้องคืนเงินรางวัลสนับสนุนให้โครงการฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
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วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1 สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร และนาส่งคาตอบคัดเลือกเข้าอบรมระดับภูมิภาค

วิธีที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ https://www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020 ตามขั้นตอนดังนี้
 ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร
 ดาวน์โหลดประเด็นคาถามและตอบคาถามให้ครบถ้วน
 บันทึกชื่อไฟล์ใบสมัคร ดังนี้
ชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน เป็นไฟล์ .doc, .pdf ตัวอย่าง ทีมพีไอเอ็ม_ปัญญาภิวัฒน์
 ส่งมาที่ E-Mail : kwanchanokwat@pim.ac.th
 โทรแจ้งผู้ประสานงานโครงการฯ : คุณขวัญชนก (พี่โรส) โทร. 02 855 0202, 085 887 8829
เพื่อยืนยันข้อมูล
วิธีการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าประกวดระดับภูมิภาค (ภูมิภาคละ 18 - 20 ทีม)
แต่ ล ะที ม จะต้ อ งตอบค าถามทั้ ง 4 ข้อ ที่ โครงการฯ ก าหนดไว้ โดยมี ค วามยาวไม่ เกิ น 2 หน้ ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษร 16 ไม่กาหนดฟอนต์ตัวอักษร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าประกวดระดับภูมิภาค คาถามมีดังนี้
คาถามที่ 1 อธิบ ายถึงแนวคิด และข้อ มูล โดยสังเขปของสินค้าหรือ บริการจากชุมชนที่นามาเพิ่ มมูล ค่าทางธุรกิจ
สู่การขยายตลาด
คาถามที่ 2 การนาสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ออกสู่ตลาด มีรูปแบบธูรกิจ (Business Model) อย่างไร
คาถามที่ 3 วิเคราะห์และอธิบายถึงการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าหรือบริการดังกล่าว
พร้อมข้อมูลประกอบ
คาถามที่ 4 การนาเสนอสินค้าหรือบริการผ่านรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ดังกล่าวนี้ สร้างคุณค่า (Value)
แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นได้อย่างไร
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กาหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าประกวด และวันประกวดระดับภูมิภาค
พื้นที่ที่ต้องการ
ลาดับ
เข้าร่วมประกวด

วันที่ปิดรับสมัคร

วันที่ประกาศผล
ทีมที่มีสิทธิ์เข้าประกวด
ระดับภูมิภาค

วันที่ประกวด
ระดับภูมิภาค
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

สถานที่จัดงาน

1

เชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2563

23 กรกฎาคม 2563

29 - 30 สิงหาคม 2563

Wintree City Resort Chiang Mai
เชียงใหม่

2

อุดรธานี

5 สิงหาคม 2563

10 สิงหาคม 2563

12 - 13 กันยายน 2563

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อุดรธานี

3

นครราชสีมา

19 สิงหาคม 2563

24 สิงหาคม 2563

26 - 27 กันยายน 2563

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์
นครราชสีมา

4

ชลบุรี
(พัทยา)

3 - 4 ตุลาคม 2563

โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท
พัทยา ชลบุรี

5

สงขลา
(หาดใหญ่)

14 - 15 พฤศจิกายน 2563

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า
หาดใหญ่ สงขลา

ดาเนินการปิดรับสมัครและประกาศผลเสร็จสิ้น
7 ตุลาคม 3563

**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

12 ตุลาคม 2563

ประกาศผลบนเว็บไซต์สถาบันฯ https://www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020
และ Facebook Fanpage : PIM Career Academy

กาหนดการวันประกวดระดับภูมิภาค
วันเสาร์
การแต่งกาย : ชุดพละ
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บรรยาย “O2O Introduce”
โดย คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์
กรรมการผู้จัดการ CEO & Co-Founder บริษัท Fixzy
บรรยายและ Workshop หัวข้อ “Customer Segment”
บรรยาย “Type of Innovation”
บรรยาย “Unique Value Proposition (UVP)”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย “Business Model Canvas”
บรรยายและ Workshop หัวข้อ “Customer Validation”
บรรยายและ Workshop หัวข้อ “Pitching”
สรุปกิจกรรม และชี้แจ้งกาหนดการวันประกวด
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วันอาทิตย์
การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
Special Talk “The Inspiration”
การประกวด การเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020
- นาเสนอผลงานลาดับที่ 1 - 8
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานลาดับที่ 9 - 18
พักรับประทานอาหารว่าง
ประกาศผล 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศที่พีไอเอ็ม
- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เกณฑ์การตัดสินรอบภูมิภาค
1. ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผสานกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์
3. ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
4. เทคนิคการนาเสนอ
เงื่อนไขการประกวด
การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้าย กาหนดการ และเกณฑ์การตัดสินวันประกวดระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)
ประกาศผลบนเว็บไซต์สถาบันฯ https://www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020
และ Facebook Fanpage : PIM Career Academy ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
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เอกสารที่ต้องนาส่งให้โครงการฯ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ใบสมัคร และ ส่วนที่ 2 คาตอบ
(โปรดกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ)
พื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมประกวด (กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง ได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น)
 สงขลา (หาดใหญ่)  เชียงใหม่  อุดรธานี  นครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย (โปรดระบุชื่อเต็ม) ………………………………………..……..……………………….........................................
จังหวัด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อทีมประกวด …..………………………………………………………………...…………….………... (โปรดระบุคาอ่านสาหรับทีมที่คิดชื่อเฉพาะ)
สมาชิกคนที่ 1 (หัวหน้าทีม)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเล่น ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) ……………………………….……..……
สมาชิกคนที่ 2
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเล่น ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) ……………………………………………
สมาชิกคนที่ 3
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเล่น ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) ……………………………………..……
สมาชิกคนที่ 4 (ถ้ามี)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเล่น ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) …………………..…………………….…
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ประสานงาน : คุณขวัญชนก (พี่โรส)
Tel. 02 855 0202, 085 887 8829
Line ID : Rosesun04
E-mail : kwanchanokwat@pim.ac.th
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สมาชิกคนที่ 5 (ถ้ามี)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเล่น ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) …………………..……
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม 1 ท่าน
 นางสาว  นาง  นาย ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง ……………………………………………………….…………..... กลุ่มสาระวิชา ……………………………..……..........................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………….……….................... อีเมล …………………………………….…….……………….....………………
ID Line ………………….……………………………..........…
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก่, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถ้าแพ้) …………………..………………………
หมายเหตุ : โครงการฯ รับรองอาหารว่างและอาหารกลางวันสาหรับทีมทีเ่ ข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษา
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 หนังสือถึงผูอ้ านวยการโรงเรียน
 อาจารย์ที่โรงเรียน
 กลุ่ม Line ต่างๆ ในพีไอเอ็ม
 พี่ๆ ทีมแนะแนวและรับสมัครของพีไอเอ็มเข้าไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
(โปรดระบุชอื่ …………………………………………...……………………………)
 Facebook Fanpage : PIM Career Academy
 เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ Contest War, Dek-D

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ประสานงาน : คุณขวัญชนก (พี่โรส)
Tel. 02 855 0202, 085 887 8829
Line ID : Rosesun04
E-mail : kwanchanokwat@pim.ac.th
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ส่วนที่ 2 ประเด็นคาถามที่แต่ละทีมจะต้องตอบคาถามทั้ง 4 ข้อ ที่โครงการฯ กาหนดไว้ โดยมีความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ไม่กาหนดฟอนต์ตัวอักษร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์
เข้าประกวดระดับภูมิภาค คาถามมีดังนี้
คาถามที่ 1 อธิบายถึงแนวคิด และข้อมูลโดยสังเขปของสินค้าหรือบริการจากชุมชนที่นามาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
สู่การขยายตลาด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คาถามที่ 2 การนาสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ออกสู่ตลาด มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model) อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คาถามที่ 3 วิเคราะห์และอธิบายถึงการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าหรือบริการดังกล่าว
พร้อมข้อมูลประกอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คาถามที่ 4 การนาเสนอสินค้าหรือบริการผ่านรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ดังกล่าวนี้ สร้างคุณค่า (Value)
แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกชื่อไฟล์ใบสมัคร ดังนี้
ชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน เป็นไฟล์ .doc, .pdf ตัวอย่าง ทีมพีไอเอ็ม_ปัญญาภิวัฒน์
 ส่งมาที่อีเมล kwanchanokwat@pim.ac.th
โทรแจ้งผู้ประสานงานโครงการฯ : คุณขวัญชนก (พีโ่ รส)
โทร. 02 855 0202, 085 887 8829 เพื่อยืนยันข้อมูล
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