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Who is your
 AUDIENCE?

share ideas & concepts

drive traffic to your website

communicate with customers

entertain your customers

create awareness of your brand

What are your GOALs?

สองคำถามสำค ญั

Keep it simple

Tell a story

Eye Candy

Quick & Clear

Key success 
of infographics

1) Utility ม ปีระโยชน 

2) Soundness ตอบโจทย 

3) Beauty สวยงาม

infographics
ท ี ด ีควรจะ ?

น กัว เิคราะห ข อม ลู(DA)

กราฟ กิด ไีซเนอร (GD)

ผ  ูบร หิารสารสนเทศ(CIO)

infographics
teamwork

ข าวเด น/สถานการณ 

สอน How-to

ให ความร  ู

บอกเล าตำนานหร อื
ว วิ ัฒนาการ

การเม อืง/ส  ือข อม ลู

อธ บิายผลสำรวจ/ว จิ ยั

กระต  ุนการเปล  ียนพฤต กิรรม

โปรโมทท องเท  ียว

การใช งานร ปูแบบ
ท  ีหลากหลาย 

Infographics
 เคร ื องม ือส ื อสาร

เพ  ือเพ  ิมค ุณค าให องค กร

Graphic visual representations of 
information,data or knowledge intended to 
present complex information quickly & clearly

น ยิาม
Wisdom
Knowledge
Data

Specific
Measurable
Attainable

Relevant
Time based

SMART

Short &
Simple

Editotial or
Brand-centric
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infographics : mapping by ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีว ทิยาล ยัการปกครองท องถ ิ น มหาว ทิยาล ยัขอนแก น (COLA KKU)
เอกสารอ านเพ ิ มเต มิ : infographics, Jason Lankow Josh Ritchie Ross Crooks. MarketingPlus Vol.5 Issue 41 November 2012
app : infographics e Learning in iPad
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เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ิดเช งิว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ิดเช งิมโนท ศัน 

การค ิดด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช ื อมโยงความส ัมพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ิดในแบบส ังเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ดร  .ประชาสรรค )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

ค ิดนอกกรอบแต ม ีกรอบในการค ิด
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ก รู ดู านการค ดิ การค ดิด วยหมวก 6 ใบ

การค ดิแนวข าง

การค ดิแนวขนาน

การสอนศ ษิย ให ค ดิเก งนำเสนอแนวค ดิ
แนวค ดิ Edward De  Bono

ว ธิ กีารด งึค ณุค าของสารสนเทศ
(Extract value from INFO.)

Six Frames for Thinking
about Information

หน งัส อื

แนวค ดิ

สาเหล  ียมส ญัญล กัษณ 

สร างความช ดัเจน

ขอบเขตช ดัเจน

วางกรอบการด กัจ บัข อม ลู

ว ตัถ ุประสงค ของเรา
ในการมองไปท  ีสารสนเทศ

PURPOSE :
ว ัตถ ุประสงค 

วงกลม
ส ญัญล กัษณ 

ความน าเช  ือถ อื

ความเช  ือม  ัน

ความถ กูต องของสารสนเทศ

ACCURACY:
ความถ กูต อง

ส  ีเหล ี ยมจต รุ ัส
ส ญัญล กัษณ 

มองรอบท ิศ ค ิดรอบทาง

ให ความสำค ัญม มุมอง
ท ี เท าเท ียมก นัท ุกม ุมมอง

แทนความหมายของม มุมอง

POINT OF VIEW: 
ม มุมอง 

ร ูปห วัใจ

ส ญัญล กัษณ 

ความด งึด ดู

ความประท บัใจ

แทนความน าสนใจ
ของสารสนเทศ

INTEREST:
ประเด น็สนใจ

ร ปูเพชร

ส ญัญล ษัณ 

ม คี ณุค าอย างไร

ค ณุค าด านใด

ส  ือถ งึค ุณค า
ของสารสนเทศ

VALUE:
ค ณุค า

ส  ีเหล ี ยมผ นืผ า
ส ญัญล กัษณ 

บทสร ปุ

ผลล ัพธ 

ส ิ งท ี เก ิดข ึ น

แทน

OUTCOME:
ผลล พัธ 

ปร มิาณมาก
โลกย คุสารสนเทศ

การกรองส  ิงท ี ใช 

การเล อืกส ิ งท ี ม ีค ณุค า

บทสร ปุและ
การประย กุต 
(Apply)

6 กรอบ
 สำหร

 ับ

การค ิดเก ี ยวก ับ

สารสน
เทศ

แผนท  ีความค ิด : Six Frames for Thinking about Information
เอกสารประกอบการบรรยาย : การค ดิเช งิระบบ (Systems Thinking)
อ างอ ิงจากหน งัส อื : Six Frames for Thinking about Information 
โดย Dr. Edward De  Bono

View

ว ิชาการ

แท จร ิง

6 กรอบของการค ดิเก  ียวก บัสารสนเทศ โดย ดร. เอ ด็เวอร ด เดอ โบโน
เข ยีนแผนท  ีโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี(www.prachasan.com)

Infographics 4 Presentation สคร. ๕

Prachasan Saenpakdee P-3

http://www.prachasan.com)


SUCCESS PRESENTATION
for KKU SHOW & SHARE
by Dr.Prachasan 
Saenpakdee

ขั้นเตรียมการ
Preparing

ข้ันออกแบบ
Design

ขั้นนําเสนอ
Deliver

Lesson Summary

Structure

Story

Storyboard

Intro

Detail

Conclusion

ตอบ
คําถาม

Context - Input - Process - Output - 
Outcomes - Impact  (C-I-P-P-O-I)

Theme

Style

Simple

Slide

Sheet
One page concept

Color theme

Contrast
Image/Graphics/Photos

Font/BG

ZEN Presentation

less is MORE
จํานวน
เวลา

Speaking

Show

Share

ภาษาพูด

ภาษากาย
Body language

Face

Eye

Gestures

Mindsets
(Mental Model)

Brain

Ideas

Q & A

SMART

SIMPLE - เรียบง่าย

MEANING - สื่อความหมาย

ARTISTIC - มีศิลปะ

RECALLABLE - จดจําได้

TIME - SAVING - กระชับ

After Action
Review - AAR

Before Action Review (BAR)
During Action Review (DAR)

After Action Review (AAR)

4ยอ
ใหญ่

แยก

ย่อย

โยง

KKU Format

6W2H

What?

Where?

When?

Who?

Whom?

Why?

How to?

How much?

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
หัวข้อ การนําเสนออย่างเป็นระบบและประสบความสาํเร็จ
www.prachasan.com , prachasan@gmail.com
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 : The Art of Explanation

Lee Lefever
making your ideas, products,
and services easier to understand

Book

An explanation is a set of statements 
constructed to describe a set of facts 
which clarifies the causes, context and 
consequence of those facts.

Explanation

explanation successful?

explanation fail?Plan
context 
story
connections

descriptions

Package

Show
SharePresent

องค ประกอบหล กั

3Ps

Description

Definition

Instruction

Elaboration
Report

Illustration

Explanation is not

Act and Art

Empathy

Look and see
Way to package ideas

Answer the question Why?

Make peole care
(More motivated to learn more)

learning tool

is : 

Plan
Agreement

ContextFacts give stories substance.
Stories give facts meaning.

Story

Connections

Descriptions

Conclusion

Package

State your intentions6W2H

Solve a problem

Keep it short

Reduce noise

Use visuals

Embrace imperfection

Slow down

Be timeless

Be accessible

Have fun!

Present

PPP

Learnig & Apply
for work and life

The Art of 

Explanation

Why before How

Forest before tree

ตอบคำถาม Why?

Explainer

understandable to present an idea in a way
that makes people care.

Big idea ???

Research & Discovery
(Main point/idea)

Agreement

Context

Story

Connection
Description

Realization of solution - How?

Call to action

Script writing

include
/exclude

Do not make assumptions about what 
people already know.

Use the most basic language possible

Zoom out and try to see the subject from 
the broadest perspective possible

Forget the details and exceptions and 
focus on big ideas

Trade accuracy for understanding

Connect the basic ideas to ideas the 
audience aleady understands

Simplification

Timeline : เง  ือนไขเวลา

Duration : ระยะเวลานำเสนอ

Location : สถานท  ีนำเสนอ

Format : ร ูปแบบท ี เหมาะสม

Idea volume : จำนวนความค ดิ

Language : ภาษาท ี จะใช 

Constraints

Medium
-Media
-Presention
-Distribute

No context
No confidence

assumption ผ ดิพลาด

Words

Understanding 
ล มเหลว
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What's the goal?
What's the point?

What are the 3-4 supporting points?Story

What's the goal of the slide?
What's the focal point on the slide?

Do those two match?
Slides

Am I being clear?
Am I making eye contact with the 
audience?

Am I reaching to their feedback?

Delivery

สามข  ันตอน

ข อม ูลท ี เราม ีท ั งหมด

ส  ิงท  ีเราเล ือกมานำเสนอ

ประเด ็นท ี ผ  ูฟ ังจำได 
Focus

Contrast

Unityสามหล กัการ

Focusing on ONE IDEAS

Recall

Impact
setting the GOAL

เร  ิมต น

กลาง

ตอนจบ

ผ  ูนำเสนอ

ฉาก 1 --> ฉาก 2 --> ฉาก 3

ผ ู ฟ ัง

แยกสองส วน

STORY

ZEN
SLIDES

Clarity 59%

Pace 52%

Voice 47%

Engaging w/ audience 43%

Addressing questions 34%

Eye contact 22%

Humor 11%

DELIVERY

Presentation

SECRETS

เคล ็ดล ับการนำเสนอ

ท ี ประสบความสำเร ็จ

Story

Slides

Delivery

Focus Contrast UnityNo conflit --> Predictability --> Boredom อย า

Context -->Conflict -->Problem

Exposition --> Problem --> Solution
 --> Conclusion

ลอง

Presentation SECRETS. ALEXEI KAPTEREV
mapping by Dr.Prachasan Saenpakdee COLA KKU
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the power of CLEAR
meaningful

visual presentationTEDx

DESIGN STORY SYMPHONY

EMPATHY PLAY MEANING

กรอบแนวค ดิ

ปร ชัญา 

หล กัการ 

ทางเด ิน

เน นว ถิ ี
(Approach)

tools
technology 

techniques

ไม เน นว ธิ ี
(Methods)

แนวค ดิหล กั

Design - การออกแบบ

Story - เร  ืองราว/เร ื องเล า

Symphony - ความกลมกล นื

Empathy - ส ัมผ สัใจ

Play - การแสดง/ม ีช วี ิต

Meaning - ม คีวามหมาย

ย คุสม ัยแห งมโนท ศัน 
Conceptual Age

Simplicity
Clarity

Brevity
สามคำ SCB fresh

enthusiastic

open
child's mind

เร ิ มต นท ี ความค ดิ

ด นิสอ ปากกา กระดาษ

Whiteboard

Post-it notes
 อ ปุกรณ 

วางแผนบนกระดาษ
(planning analog)

ม เีวลาในการนำเสนอก  ีนาท ?ี

สถานท  ีนำเสนอเป น็อย างไร?

ช วงไหนของว ันท  ีฉ นัจะนำเสนอ?

ผ  ูฟ ังเป ็นใครบ าง?
พ  ืนฐานของผ  ูฟ งัเป น็อย างไร?

ส ิ งท ี ผ ู ฟ ังคาดหว ังค ืออะไร?

ทำไมฉ นัจ งึต องไปนำเสนอ?

ส  ือท ี ควรจะเล อืกใช สำหร บัการนำเสนอ?

ว ัตถ ปุระสงค ของการนำเสนอ?

เร  ืองราวท  ีจะนำเสนอเป น็อย างไร?
What is my core point?

ตอบคำถามสำค ญั
Visuals

Scripts

Handout

สามส วนประกอบ

Simplicity

Unexpectatedness
Concreteness

Credibility
Emotions

ระบ ุป ัญหา

แสดงสาเหต ุของป ัญหา

แสดงให เห น็ว ธิ กีารและ
เหต ผุลท  ีค ณุควรแก ไข

Stories

six principles

Step 1 Brainstorming

Step 2 Grouping & Core

Step 3 Storyboarding on paper

Step 4 Sketch your visuals

Step 5 Storyboard on computer
(First draft slides)

กระบวนการ PREPARATION

ต ดัส วนไม สำค ญัออก
เน นๆ 

Kanso
(Simplicity)

Shizen(naturalness)
Shibumi(Elegance)

Space - ช องว าง

Zen concept

Signal-to-Noise ratio(SNR)

Picrure Superiority Effect

Empty Space

Contrast

Repetition

Alignment

Proximity

The Big Four :

หล กัการสำค ัญ

DESIGN

ตนเอง

สถานการณ 

คนอ  ืน

ส ิ งแวดล อม
Observe

จ ับจ ังหวะ

ต ดัส นิใจ
ร ู จ ังหวะหย ุด

กล บัไปท  ีตรงกลาง

Art of Judo

ความเป น็ส วนต ัว

ความท าทาย
อารมณ ข นั

ต อต ิดผ ู ฟ งั
connection

DELIVERY

APPLY to LIFE

การนำเสน
อว ิถ ีเซน

Presentation

ZEN New Thinking

Restraint in presentation

Simplicity in design

Naturalness in delivery
Key principles

cr8ive

Storyboard

Simplicity

จดจ อ/จ ับจ อง ย ดืหย  ุน/ต  ืนต วั

Look - มอง
Move - เคล  ือน
Sound - เส ียง

Smile - ย  ิม
Project yourself

กระต อืร อืร น

Do It Now

presentationzen Simple Ideas on Presentation Design and Delivery,Garr Reynolds
mapping by Dr.Prachasan Saenpakdee,COLA KKU 

On Paper
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เอกสารเผยแพร เว็บไซต ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล – ขอนแกน , ประเทศไทย  

ภก. ดร. ประชาสรรค แสนภักด ี 1 

คุณภาพแหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง 
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 
มรดกวรรณกรรม ศ.ดร.ปวย  อึ๊งภากรณ 

 
เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหาร
ท่ีเปนคุณประโยชน และ ไดรับความเอาใจใส และบริการอันดีใน
เร่ืองสวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพ่ีนอง มากอยาง
ท่ีพอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก  

 พอกับแมจะแตงงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไมไมสําคัญ แตสําคัญท่ี
พอ กับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพ่ีนอง  
 ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะท่ีสําคัญ 
ผมตองการใหแมผมกับตัวผมไดรับประทานอาหารท่ีเปนคุณประโยชน  
  ผมตองการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได 
และจะไดรูคุณธรรม แหงชีวิต ถาผมสติปญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแม
ผมจะรวยหรือจน จะอยูในเมือง หรือชนบทแรนแคน 
 เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวา
ตนไดทํางานเปนประโยชนแกสังคม 
 บานเมืองท่ีผมอาศัยอยูจะตองมีขื่อ มีแป ไมมีการขมขู กดขี ่หรือประทุษรายกัน 
 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผม
จะไดมีโอกาสเรียนรูถึง ความคิดและวิชาของมนุษยท้ังโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับ
เงินทุนจากตางประเทศมาใชเปน ประโยชนแกสวนรวม 
 ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนชาวไรชาวนา ผมก็อยากมีท่ีดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มี
ชองทางไดกูยืมเงินมา ขยายงาน มีโอกาสรูวิธีการทํากินแบบใหมๆ มีตลาดดี และขายสินคาไดราคา
ยุติธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนมีสวนในโรงงาน บริษัท หางรานท่ีผมทําอยู 
 ในฐานนะท่ีผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสือพิมพ และหนังสืออื่นๆ ท่ีไมแพงนัก จะ
ฟงวิทยุดูโทรทัศน ก็ไดโดย ไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
 ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมฟรีกับบริการ
การแพทยรักษาพยาบาล อยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก 

เอกสารเผยแพร เว็บไซต ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล – ขอนแกน , ประเทศไทย  

ภก. ดร. ประชาสรรค แสนภักด ี 2 

  ผมจําเปนตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะท่ีเขียวชะอุม 
สามารถมีบทบาทและชม ศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตางๆ เท่ียวงานวัน งานลอย
กระทง งานนักขัตฤกษ งานกุศลอะไร ก็ไดพอสมควร 
 ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําด่ืมบริสุทธิ์สําหรับด่ืม 
 เร่ืองอะไรท่ีผมเองไมได หรือไดแตของไมดี ผมก็จะขอความรวมมือกับเพ่ือนฝูงในรูป
สหกรณ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน 
 เร่ืองท่ีผมจะเรียกรองขางตนนี้ ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสวนรวม
ตามอัตภาพ 
 ผมตองการโอกาสท่ีมีสวนในสังคมรอบตัวผม ตองการมีสวนในการวินิจฉัยโชคชะตา
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
 เมียผมก็ตองการโอกาสตางๆ เชนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและ
วิธีการวางแผนครอบครัว 
 เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมไดจายบํารุง
ตลอดมา 
 เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือตายในสงครามท่ีคนอื่นกอใหเกิดขึ้น 
ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตาย
เพราะการเมืองเปนพิษ 
  เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถาลูกยัง
เล็กอยูก็เก็บไวเลี้ยงใหโต แตลูกท่ีโตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชเปน
ประโยชนในการบํารุงชีวิตของคนอื่นๆ บาง 
 ตายแลว เผาผมเถิด อยางฝง คนอื่นจะไดมีท่ีดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตอง
ในงาสศพใหวุนวายไป 
 นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาท่ีจะควรใหเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน
ของทุกคน 
 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายท่ีอุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและ
สันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย และพระทานกลาวไวดังนี้เก่ียวกับความสวัสดี 
 "เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวท้ังหลาย นอกจากปญญา เร่ืองตรัสรู 
ความเพียร ความสําเร็จอินทรีย และความเสียสละ" 

เอกสารประกอบการบรรยาย “ตนกลาชีวิต” เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี Ph.D. 
www.prachasan.com 
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ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

มาตรการแก้ไข

การยืนยันผลกระทบ

กิจกรรมติดตามผล

เรื่อง...............................

แม่แบบของรายงาน A3 เพื่อการแก้ปัญหา

Infographics 4 Presentation สคร. ๕

Prachasan Saenpakdee P-10



วัตถุประสงค์

เนื้อหารายงาน

สรุป

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

ผลสรุป(ประเด็นปัญหา)

ข้อเสนอ

วัตถุประสงค์ (ชื่อข้อเสนอ)

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน - กําหนด
ประเด็นปัญหา

ข้อเสนอกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ข้อเสนอยุทธวิธี

กําหนดการ,งบประมาณ,ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน - 
กําหนดประเด็นปัญหา

แนวทางพื้นฐาน

ข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา

กําหนดการ,งบประมาณ,
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานสรุป (เพื่อนําเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องแม่นยํา

รายงานข้อเสนอ (เพื่อนําเสนอว่าควรจะดาํเนินการอย่างไร)

ข้อเสนอกลยุทธ์ (เพื่อนําเสนอทิศทางการแก้ไขปัญหา)

ข้อเสนอกลวิธี (เพื่อนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม)

แผนธุรกิจรวม (รวมทุกองค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกัน)

รูปแบบพื้นฐาน ของแผนธุรกิจบนกระดาษ A4 แผ่นเดียว
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