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Strategic Management 
Transformation to 4.0 
การบรหิารงานเชงิกลยทุธรั์บการเปลีEยนแปลงยคุ 4.0 

 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

14 มถินุายน 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีEจัดอบรมอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหคผุล 
 เป็นความจรงิทีEผูบ้รหิารทีEเพยีบพรอ้มไปดว้ยสตปัิญญา ความรู ้ ความสามารถ ความเป็นผูนํ้า และมบีคุลกิภาพ
ของความเป็นมอือาชพี เป็นทีEน่าเชืEอถอื และศรัทธาตอ่คนในองคก์ร หรอืผูใ้ตบ้งัคับบัญชาในองคก์ร สามารถนําพา
องคก์รธรุกจินัWนใหเ้จรญิเตบิโต กา้วหนา้และประสบความสาํเร็จได ้  แต่องคป์ระกอบทีEสําคัญทีEสดุทีEจะทําใหอ้งคก์ร
ธรุกจิประสบความสําเร็จได ้ก็คอื การบรหิารงานในเชงิกลยทุธแ์บบมวีสิยัทศัน ์ โดยเฉพาะอย่างยิEงการบรหิารงาน
ภายใตพ้ลวัตรแห่งการเปลีEยนแปลงรอบดา้นทั Wงในยคุเศรษฐกจิถดถอย และยุค4.0 ทกัษะระดับสงูในการบรหิารลงถงึ
ระดับเชงิกลยุทธเ์ป็นทกัษะทีEคอ่นขา้งยาก จะตอ้งผา่นการฝึกฝนจนทําใหเ้กดิประสบการณ์ ซึEงจะตอ้งมวีสิยัทศันม์อง
ในภาพรวมสามารถทีEจะกําหนดกลยุทธใ์นภาพรวมระดับองคก์รไปจนถงึระดับปฏบิตักิารเพืEอใชเ้ป็นแนวทางในการ
กําหนดกลยทุธไ์ด ้ หาเทคนคิ วธิกีาร และรปูแบบอย่างไรทีEจะทําใหก้ารบรหิารงานนัWนมปีระสทิธภิาพ และสมัฤทธิ\
ผลไดเ้พืEอใหถ้งึเป้าหมายทีEไดว้างแผนไวอ้ย่างถูกตอ้ง และเกดิผล ประกอบกับมมุีมมองตอ่แนวคดิการบรหิารงานทีE
หลากหลาย มคีวามเขา้ใจถงึโลกทศันข์องความคดิ  แต่ละวธิกีารเป็นอย่างด ี ทําใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งทีEสามารถ
นํามาประยุกตใ์ชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ      
วตัถปุระสงค ์
1. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูก้ารบรหิารงานเชงิกลยทุธรั์บการเปลีEยนแปลงยุค 4.0 ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีEได ้ไปประยุกตใ์ชเ้พืEอเกดิประโยชนส์งูสดุทั Wงองคก์รและตวัทา่นเอง 
 

หวัขอ้การอบรม 
1) กระบวนทัศนใ์นยคุธรุกจิตั Wงแต่อดตีถงึอนาคตเพืEอเป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ ์
2) วเิคราะหม์มุมองของแนวคดิการบรหิารในเชงิกลยทุธท์ีEมาของแตล่ะยคุธรุกจิ  

Workshop: ทําไมถงึเป็นกระบวนทศันเ์ฉพาะของแตล่ะยคุธรุกจิ 
3) ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัการจัดการ / การบรหิาร ทีEจําเป็นตอ้งรู ้ม ีและเป็น 

(เพื�อเป็นพืVนฐานในการบรหิารเชงิกลยุทธ)์ 
4) แนวคดิและนยิามความหมายทีEถกูตอ้งในการบรหิารงานเชงิกลยทุธ ์
5) วสิยัทัศนแ์ละแนวทางการบรหิารงานเชงิกลยทุธอ์ย่างมรีะบบแบบแผน 
6) วเิคราะหเ์จาะลกึแนวทางการบรหิารงานเชงิกลยุทธท์ีEใชก้บัการบรหิารงาน 

Workshop: วเิคราะหเ์จาะลกึกลยทุธ ์SWOT Analysis 
7) วเิคราะหร์ะดับของกลยุทธต์ั Wงแตอ่งคก์รไปจนถงึปฏบิตักิารยุค 4.0 

(เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธ)์ 
8) วงจรธรุกจิในการกําหนดกลยุทธก์ารบรหิารใหถู้กทางและถูกตอ้ง 
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(ถงึแมอ้ยูใ่นยคุเศรษฐกจิถดถอย) 
9) กลยทุธก์ารขยายวงจรธรุกจิใหไ้ปในทศิทางเตบิโตอย่างต่อเนืEอง (Scalloped Pattern) 

Workshop:  Strategic Management - Case  
10) ประเภทของการตัดสนิใจเชงิกลยทุธว่์าจะใชแ้นวทางและจะจัดการอย่างไร 
11)  สรุปทบทวนบรบิท และถาม - ตอบ 

การฝึกอบรม ประกอบดว้ย  
การบรรยาย  การระดมความคดิเห็น ตลอดจนการทํา Workshop รูปแบบกรณีศกึษา (Real Situation Case Study) 
สรุป, ถาม-ตอบ 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูบ้รหิารระดับสงู ทีEจะตอ้งนําไปใชใ้นการสรา้งวสิยัทศันแ์ละสามารบรหิารงานเชงิกลยุทธไ์ดเ้พืEอตอบโจทยพ์ลวตัร
แห่งการเปลีEยนแปลงทีEจะเกดิขึWนในภาพรวม 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 มถินุายน 2562  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 30 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีE 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 

          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืEอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีEจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

กลยทุธ์, อบรม, สมัมนา, การบริหาร, เชิงรุก, บริหารเชิงรุก , กลยทุธ,์ การเปลี�ยนแปลง 


