Strategic Planning
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

1 กุมภาพ ันธ์ 2561
09.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีไV ด ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้หัวหน ้า ผู ้จัดการ และ ผู ้บริหารฝ่ ายงานต่างๆ ได ้เรียนรู ้ การพัฒนาความคิดและการ
ปฏิบต
ั เิ ชงิ กลยุทธ์อย่างเป็ นระบบ สามารถนํ าแผนเชงิ ยุทธ์มาพัฒนาให ้ออกมาเป็ นรูปธรรมได ้ รวมทังV เคล็ดลับอืน
R ๆ ทีR
้
จะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได ้ด ้วยตนเองเมือ
R ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
R เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
R งเทคนิคการพัฒนาความคิดและการปฏิบต
ั เิ ชงิ กลยุทธ์ อย่างเป็ นระบบ
จากตัวอย่างจริง
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับความรู ้และพัฒนาทักษะด ้านการวางแผนการทํางาน เพือ
R การทํางานเชงิ รุก
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมรู ้จักวิธก
ี ารมองภาพรวมขององค์กร เพือ
R การวางกลยุทธ์ให ้องค์กร
้
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลา
4. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ไปประยุกต์ใชในการทํ
างานได ้อย่างมีประสท
อันรวดเร็ว
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. แนวคิดหลักของการบริหารเชงิ กลยุทธ์ ในเชงิ ปฏิบัต ิ
ั ทัศน์
2. ความแตกต่างระหว่าง กลยุทธ์ กับ วิสย
3. การนํ ากลยุทธ์มาพัฒนาเป็ นโครงการยุทธศาสตร์
4. เฉือนคมคูแ
่ ข่ง!!! การเลือกกลยุทธ์ทเีR หมาะสมกับองค์กร
่ รุ กิจของคุณ
5. พลิก & แพลง!!! ตัวอย่างกลยุทธ์ทป
ีR ระสบความสําเร็จ ไปสูธ
6. วิเคราะห์จด
ุ วิกฤติ (Critical Points)
ึ ษา การบริหารเชงิ กลยุทธ์
7. เข ้มข ้นด ้วย!!! กิจกรรม และ กรณีศก
8. ปั ญหาทีพ
R บบ่อยๆในการทํากลยุทธ์ ทีค
R ณ
ุ ต ้องหลีกและเลีย
R ง
9. ทํางานเชงิ รุก
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ แลกเปลีย
R นประสบการณ์

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 1
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

กุมภาพ ันธ์ 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, บริหารคน, ยุคใหม่, คนเก่งและดี, พัฒนาศักยภาพ, ลูกน ้อง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

