Product Code : 02-001-001

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมในการประกอบธุรกิจเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว รุ นแรง และมีทิศทางไม่แน่นอน ทาให้ ปัจจัยแห่งความสาเร็ จขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาใน
อดีตจะเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะผู้นาของหน่วยงานต้ องมีความเข้ าใจต่อพลวัตที่
เกิ ด ขึน้ ที่เ กิ ดขึน้ สามารถก าหนดทิ ศทางและการน าพาองค์ ก รไปสู่จุดหมายที่ต้ องการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้บริ หารขององค์กรจึงต้ องมีแนวทางและวิธีการในการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่
เป็ นรู ปธรรม และครอบคลุมทังการก
้
าหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
องค์ กร รวมไปถึงวิธีการที่องค์ กรต้ องทาเพื่อให้ บรรลุในเป้าหมายทางธุรกิ จที่ตงั ้ ขึน้ หลักสูตรการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็ นหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์ กรที่ต้องการกาหนดและทบทวนกระบวนการ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ ของตนให้ มีประสิทธิ ผลเพีย งพอที่จะตอบรั บกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้ อมทางการแข่งขันในเวทีการค้ าเสรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบถึงหลักการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจหลักการและแนวคิด Balanced Scorecard
3. เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิเพื่อกาหนดกลยุทธ์ แผนระยะยาวและ
แผนปฏิบตั ิการขององค์กร
4. เพื่อให้ ทราบแนวทางในการควบคุมและประเมินผลทางกลยุทธ์

Tel.0-2-619-5500 ext. 586 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ างาน หรื อผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนาในเรื่ อง การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ในหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
 การฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ กรณีศกึ ษา และนาเสนอผลงาน
In-house Training – Thailand Productivity Institute

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ภาพรวมของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
- แนวคิด และหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร
 การกาหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ
 การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
 แนวทางในการควบคุมและการประเมินผลทางกลยุทธ์

25 คน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  ภาพรวมของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
- แนวคิด และหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  Workshop:กรณีศกึ ษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมธุรกิจ และ
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร

Page 1 of 2

FM-PD-02/02

Product Code : 02-001-001

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
วันที่สอง
เวลา
9:00 – 12:00

กิจกรรม

 การกาหนดทิศทางวิสยั ทัศน์ภารกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic
Objectives)ขององค์กร
 แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิจ
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  แนวทางการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
 Workshop: การกาหนดกลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
 แนวทางการทบทวนเชิงกลยุทธ์
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคา 60,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 75,000 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. LCD Projector
2. กระดานไวท์บอร์ ด + ปากกาเคมี
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Tel.0-2-619-5500 ext. 586 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

จานวน
1 เครื่ อง
1 ชุด
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