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หลกัสูตรอบรม Strategic Thinking Enhancement 4.0

การคิดเชิงกลยุทธเ์ชิงการปรบัเปล่ียนใหท้นัยุค 4.0

วนัท่ี 19 สิงหาม  2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ  โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร

หลกัการและเหตผุล

      เป็นความจรงิทีห่วัหนา้งานทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยสตปัิญญา ความรู ้ความสามารถ ความเป็นผูนํ้า และมบีคุลกิภาพของความเป็นมอือาชพี เป็นที่
น่าเชือ่ถอื และศรัทธาตอ่คนในองคก์ร หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์ร สามารถนําพาองคก์รธรุกจินัน้ใหเ้จรญิเตบิโต กา้วหนา้และประสบความสําเร็จ
ได ้ แตอ่งคป์ระกอบทีสํ่าคญัทีส่ดุทีจ่ะทําใหอ้งคก์รธรุกจิประสบความสําเร็จได ้ก็คอื การคดิเชงิกลยทุธ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรหิารงานภายใต ้
พลวัตรแหง่การเปลีย่นแปลงรอบดา้นทัง้ในยคุเศรษฐกจิถดถอยเพือ่ใหทั้นยคุ 4.0 ทักษะระดบัสงูในการคดิ และการบรหิารลงถงึระดบัเชงิกลยทุธ์
เป็นทักษะทีค่อ่นขา้งยาก จะตอ้งผา่นการฝึกฝนจนทําใหเ้กดิประสบการณ์ ซึง่จะตอ้งมวีสิยัทัศนม์องในภาพรวมสามารถทีจ่ะกําหนดกลยทุธใ์น
ภาพรวมระดบัองคก์รไปจนถงึระดบัปฏบิตักิารเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธไ์ด ้หาเทคนคิ วธิกีาร และรปูแบบอยา่งไรทีจ่ะทําใหก้าร
บรหิารงานนัน้มปีระสทิธภิาพ และสมัฤทธิผ์ลไดเ้พือ่ใหถ้งึเป้าหมายทีไ่ดว้างแผนไวอ้ยา่งถกูตอ้งและเกดิผลในทีส่ดุ

 วตัถปุระสงค์

    1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูทั้กษะการคดิเชงิกลยทุธทั์ง้ระบบใหทั้นยคุ 4.0

    2. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการทางความคดิ และมมุมองในกลยทุธห์ลายๆรปูแบบตา่งสถานการณ์

    3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูแ้ละเสรมิทักษะกระบวนการคดิในเชงิกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมผีลงานทีโ่ดดเดน่ 

        โดนใจ ตอบสนองนโยบายและวสิยัทัศน ์เป้าหมายสงูสดุขององคก์รได ้

หวัขอ้การอบรม

    1. พัฒนาการและการคดิเชงิกลยทุธย์คุ 4.0 2. ทักษะทีสํ่าคญัในการคดิเชงิกลยทุธย์คุ 4.0

    3. วเิคราะหเ์จาะลกึกระบวนการการคดิเชงิกลยทุธย์คุ 4.0

    4. การคดิเชงิกลยทุธ ์มติทิี ่1: วสิยัทัศนเ์ชงิกลยทุธ ์(Vision Strategy)    5. กลยทุธก์ารสรา้งวสิยัทัศน์

    6. Workshop: Vision Strategy

7. การคดิเชงิกลยทุธ ์มติทิี ่2: การวางแผนเชงิกลยทุธ ์(Planning Strategy)

8. เจาะลกึการคดิเชงิกลยทุธอ์งคก์ร(Corporate Strategy)                        9.จดุเดน่ของแตล่ะการคดิเชงิกลยทุธธ์รุกจิ(Business Strategy)

10. แนวทางการคดิเชงิกลยทุธป์ฏบิตักิาร(Operational Strategy) 11. Workshop: Planning Strategy

12. การคดิเชงิกลยทุธ ์มติทิี ่3 : การกําหนดเชงิกลยทุธ ์(Strategic Direction)

13. วงจรธรุกจิในการกําหนดกลยทุธใ์หถ้กูทางถงึแมใ้นยคุเศรษฐกจิถดถอย      14. Workshop: Strategic Direction 

15. กลยทุธก์ารขยายวงจรธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง(Scalloped Pattern)

16. การคดิเชงิกลยทุธ ์มติทิี ่4: การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์(Strategic Decision)   17. ประเภทและแนวทางของการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

    18. Workshop: Strategic Thinking Management - Case                          19. สรปุทบทวนบรบิท และถาม – ตอบ

การฝึกอบรม ประกอบดว้ย

•การบรรยาย =60% , กจิกรรมการเรยีนรู ้= 40%

•กจิกรรมประกอบการเรยีนรู ้(Learning in Action)

•การแลกเปลีย่นความคดิเห็น และฝึกปฏบิตัริว่มกนั (Workshop)

•สรปุทบทวนบรบิทและถามคําถามในแตล่ะ Module ทดสอบความเขา้ใจ

คณุสมบตัผิูเ้ขา้ฝึกอบรม

•หวัหนา้งานทกุระดบัในองคก์ร

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตรอบรม Strategic Thinking Enhancement 4.0

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,700 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
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5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


