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Course: 
Business Model Canvas 
การท าแผนผงั Model ส าหรบัธุรกิจยคุใหม่ 
 
Duration: 1 Day (09:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
Business Model Canvas พฒันาขึน้โดย Alex Osterwalder เพื่อช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ

ไดค้รบทุกมิติเขา้ใจขั้นตอนและวิธีประเมินโอกาสความทา้ทายและความเสี่ยงทางธุรกิจไดอ้ย่างครบถ้วน Business Model 
Canvas ถกูปรบัใชโ้ดยธุรกิจทัง้ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและแมแ้ต่ธุรกิจ Start up เพื่อใหอ้งคก์รแข็งแรงเติบโตและมีก าไร
ในตลาดที่มีการแข่งขนัสงู 
 

วัตถุประสงค:์ 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเรยีนรูแ้ละตระหนกัถึง 9 ประเด็นหลกัในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัเติบโตและ

พฒันาอย่างยั่งยืน 

− Value Propositions คณุคา่ของธุรกิจเราตอ่ลกูคา้ 

− Customer Segment กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

− Customer Relationships การสรา้งสายสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

− Channels ช่องทางการเขา้ถึงลกูคา้ 

− Key Activities สิ่งที่ตอ้งท าเพื่อขบัเคลื่อนธุรกิจ 

− Key Partners คู่คา้หลกัขององคก์ร 

− Key Resource ทรพัยากรที่จ  าเป็นของบรษิัท 

− Cost Structure โครงสรา้งตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายทางธุรกิจ 

− Revenue Streams แหล่งรายไดข้ององคก์ร 
 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

• ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจภาพรวมธุรกิจรว่มกนัเรยีนรูภ้าษาทางธุรกิจเดียวกนัพายเรอืไปในทิศทางเดียวกนัเหมือนมีแผนที่ซึง่
จะใชใ้นการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่สน้ทางแห่งความส าเรจ็รว่มกนั 

• ช่วยใหท้กุคนรูจ้กัคิดอย่างรอบดา้น ทกุ Function งานเก่ียวพนัและมีผลกระทบต่อกนัเสมอ 

• รว่มกนัสรา้งเปา้หมายขององคก์รใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ “ส่งมอบคณุคา่ที่ใช่ใหล้กูคา้” ถกูคนถกูวิธีถกูเวลา 

• เขา้ใจการจดัสรรทรพัยากร ขอ้จ ากดั Priority, Responsibility ฯลฯ 
 

หวัข้อบรรยาย: 
• What’s the Business Model? – Map your Model 

• What does the market look like? – Scan the Environment 

• Where can you compete? – Find Unique Value 

• 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? 

http://www.bostonnetwork.com/


 

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 08-6337-8266, Fax: 02-949-0991  

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com 

วิธีการสัมมนา: 

• บรรยาย& workshop 

• กรณีศกึษา 
 

เหมาะส าหรับ: 

• ผูป้ระกอบการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลาง พนกังานทกุฝ่าย รวมถึงผูส้นใจทั่วไป การท าแผนผงั Model ส าหรบัธุรกิจยคุ
ใหม่ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
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 สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 5 ตลุาคม 2565 เวลา  09.00 – 16. 00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

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

คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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