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Course:

Business Model Canvas 
การท าแผนพงั Model ส าหรบัธุรกิจยคุใหม่ 

Duration: 1 Day (09:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
Business Model Canvas พฒันาขึน้โดย Alex Osterwalder เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ

ได้ครบทุกมิติเข้าใจขัน้ตอนและวิธีประเมินโอกาสความท้าทายและความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วน Business Model 
Canvas ถกูปรับใช้โดยธุรกิจทัง้ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเลก็และแม้แตธุ่รกิจ Start up เพื่อให้องค์กรแข็งแรงเติบโตและมีก าไร
ในตลาดที่มีการแขง่ขนัสงู 

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และตระหนกัถึง 9 ประเด็นหลกัในการด าเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแขง่ขนัเติบโตและ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน

 Value Propositions คณุคา่ของธุรกิจเราตอ่ลกูค้า

 Customer Segment กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย

 Customer Relationships การสร้างสายสมัพนัธ์กบัลกูค้า

 Channels ช่องทางการเข้าถึงลกูค้า

 Key Activities สิง่ที่ต้องท าเพื่อขบัเคลือ่นธุรกิจ

 Key Partners คูค้่าหลกัขององค์กร

 Key Resource ทรัพยากรทีจ่ าเป็นของบริษัท

 Cost Structure โครงสร้างต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทางธุรกิจ

 Revenue Streams แหลง่รายได้ขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมธุรกิจร่วมกนัเรียนรู้ภาษาทางธุรกิจเดยีวกนัพายเรือไปในทิศทางเดยีวกนัเหมือนมีแผนท่ีซึง่
จะใช้ในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ส้นทางแหง่ความส าเร็จร่วมกนั

 ช่วยให้ทกุคนรู้จกัคดิอยา่งรอบด้าน ทกุ Function งานเก่ียวพนัและมีผลกระทบตอ่กนัเสมอ

 ร่วมกนัสร้างเปา้หมายขององค์กรให้ชดัเจนยิง่ขึน้ “สง่มอบคณุคา่ที่ใช่ให้ลกูค้า” ถกูคนถกูวิธีถกูเวลา

 เข้าใจการจดัสรรทรัพยากร ข้อจ ากดั Priority, Responsibility ฯลฯ

หัวข้อบรรยาย: 
 What’s the Business Model? – Map your Model

 What does the market look like? – Scan the Environment

 Where can you compete? – Find Unique Value
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 How do you know if your model is any good? – Assessing Quality 
 Seven key assessments to identify opportunities for improvement 

 How can you improve? – Prototype 
 Know where you are & what needs to improve to succeed 
 How to close the gap 

 What could kill your idea? – Why do most business model fail? 
 

วิธีการสัมมนา: 

 บรรยาย& workshop 

 กรณีศกึษา 
 

เหมาะส าหรับ 
 พนกังานทกุระดบัท่ีต้องการน าแนวคิด NLP เพื่อน าไปพฒันาการท างานโดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่น 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT 

Sloan School of Management.  

 
He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain 

Management.  He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain 

Management System for the olefins business industry. 

 
Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors.  His 

expertise areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales & 

marketing skills, change management, and organizational development.  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.00 – 16. 00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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