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วัตถุประสงค

ธุรกิจทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น เราจะอยูนิ่งไมได การ
สรางธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น หรือ Invisible Company นั้น  สามารถทำได 
หลายวิธี โดยวิธีที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน ก็คือ Business Model 
Canvas ที่สามารถออกแบบธุรกิจไดดวยกระดาษแผนเดียว

การเปลี่ยนแปลงเขาสู New Normal หรือ โลกยุคใหมนั้น สามารถทำได
หลายวิธี ไมวาจะเปน Lean หรือ Agile หรือ Digital Transformation 
แตหากถาเรายังไมรูเขา รูเรา ไมรูความตองการของลูกคา หรือ สภาพ
ตลาด และความสามารถขอเรา ก็จะอยูในการแขงขันธุรกิจนี้อยางยั่งยืน
ไดยาก Business Model Canvas จะชวยใหคุณเห็นภาพและศักยภาพ
ของ โมเดลธุรกิจของคุณในอนาคต



• เขาใจการใช Business Model Canvas และ Value Propositions Canvas

• ไดเรียนรูแบบ practical ได ลงมือทำจริง มีการประยุกตใชกับธุรกิจจริง

• สามารถ เขาใจ กระบวนการในการลดความเสี่ยงในการสรางแนวคิดใหมๆ
ดวย Innovation metrics

รายละเอียดเนื้อหา



Agenda for 2 day workshop

แผนภาพ โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
คืออะไร?
• ความแตกตางระหวาง Business Plan และ 
  Business Model Canvas
• รายละเอียดของ องคประกอบทั้ง 9 และความสัมพันธ
• ใครคือลูกคา ของเรา และเราสรางคุณคาอะไร
  ใหกับลูกคา 
การสรางแผนภาพคุณคา (Value proposition)?
• การออกแบบแผนภาพคุณคา
• การสรางคุณคาใหกับลูกคา 
•  Problem - Solution Fit และ Product - Market Fit

การนำ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
Design thinking มาใช
• การเขาอกเขาใจ (EMPHATHY) 
• การระดมความคิดและการสราง แบบจำลอง (Prototype)
• การออกแบบการทดสอบและลดความเสี่ยง 
การทำใหโมเดลธุรกิจของเรามีความสามารถ
ในการแขงขันมากขึ้น
• การปรับปรุง Business model เพื่อสราง
  ความแตกตาง
• การประเมิน Business Model ดวย Innovation 
  Project Scorecard

วันที่ 1 วันที่ 2



Course outline

แผนภาพ โมเดลธุรกิจ 
(Business Model Canvas) คืออะไร?
DETAIL 1 DETAIL 2

• ความแตกตางระหวาง Business Plan 

  และBusiness Model Canvas

• รายละเอียดของ องคประกอบทั้ง 9 

  และความสัมพันธ

• ใครคือลูกคา ของเรา และเราสรางคุณคาอะไร

  ใหกับลูกคา

การสรางแผนภาพคุณคา 
(Value proposition)?

• การออกแบบแผนภาพคุณคา

• การสรางคุณคาใหกับลูกคา 

• Problem - Solution Fit และ Product - 

  Market Fit

CONCEPT 1 CONCEPT 2



For innovator who need to create new business model we can have workshop to formulate team and pitching in DEMO day.

• การเขาอกเขาใจ (EMPHATHY) 

• การระดมความคิดและการสราง 

  แบบจำลอง (Prototype)

• การออกแบบการทดสอบและลดความเสี่ยง 

การทำใหโมเดลธุรกิจของเรา
มีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น

• การปรับปรุง Business model เพื่อสราง

  ความแตกตาง

• การประเมิน Business Model ดวย Innovation 

  Project Scorecard

Course outline

การนำ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
Design thinking มาใช
DETAIL 3 DETAIL 4

CONCEPT 3 CONCEPT 4



อมรเทพ ทวีพานิชย (ตอง)

Business Model Innovator ผูสรางนวัตกรรมดวยโมเดลธุรกิจ
อมรเทพ เปน ผูมีประสบการณการทำธุรกิจและพัฒนาธุรกิจมาหลากหลายทั้งระดับ บริษัทขนาดใหญ SMEs 
รวมถึง Startup โดยใชแนวทางในการทำ Business Model ที่หลากหลาย ผสมแนวคิดทั้ง จาก Business 
Model Generation และ Innovation Driven Entrepreneur เขาดวยกัน

• Strategic Business Planning 

•  Innovation Driven Entrepreneur 

•  Business Model Generation

•  Pitching Canvas

Facilitator & Guest Speaker


