
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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การคดิเชงิกลยทุธ ์
 (STRATEGIC THINKING)  

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

20 กรกฎาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจดัอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

การคดิเชงิกลยุทธเ์ป็นกระบวนการคดิแบบมขีั dนมตีอนยิVงในยุค Disruption ทีVมกีารเปลีVยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเกดิขึdนจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพืVอใหอ้งคก์รนัdนอยู่รอดภายใตก้ารเปลีVยนแปลงทีVเกดิขึdน หากฝ่าย
บรหิาร หัวหนา้งาน ไม่มวีธิกีารรับมือหรือการคดิเชงิกลยุทธเ์พืVอสรา้งภูมคิุม้กันทีVดีก็ยากทีVทําใหอ้งคก์รนัdนพัฒนาให ้
เหนือคูแ่ขง่ขนัได ้ผูนํ้ามคีวามจําเป็นทีVจะตอ้งมกีระบวนทศันใ์นการคดิเพืVอสรา้งระบบการบรหิารทีVเหมาะสมสามารถหา
วธิกีารมาประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ตา่งๆเพืVอใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคแ์ละตอบสนององคก์รไดเ้ป็นอย่างด ี
 การคดิเชงิกลยุทธ ์(STRATEGIC THINKING) เนน้การทํากจิกรรมและสรา้งกระบวนการคดิเพืVอนํากระวน
การคดิสรา้งกลยุทธแ์ละบรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิVมประสทิธผิลไดเ้ป็นอยา่งด ี
ภาพ 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในเกีVยวกบัการสรา้งรูปแบบการคดิประเภทตา่งๆ 
2. เพืVอเสรมิสรา้งการนําเครืVองมอืและเทคนคิของแตล่ะเครืVองมอืมาใชง้านในกจิกรรมการพัฒนาความยัVงยนืใหก้บั
องคก์รไดอ้ย่างยัVงยนื 

 
หวัขอ้การบรรยาย 
1. ความสําคัญของการคดิเชงิกลยุทธ ์(Strategic Thinking) 
2. กระบวนทัศนใ์นการคดิ (Thinking paradigm) 
3. Workshop 1 กจิกรรมการสรา้งกระบวนทศัในการคดิ 
4. กญุแจสูค่วามสําเร็จในการบรหิารกลยุทธ ์(Strategic Management : Key Success Factors) 
5. หลุมพรางของความคดิ (Box Thinking) 
6. การคดิในแบบระบบมชีวีติ (Organic Thinking System) 
7. Workshop 2 กจิกรรรมการคดิแบบ Organic Thinking System 
8. เสน้ทางในการพัฒนาระบบคดิแบบมชีวีติ ( Organic Thinking Way) 
9. เทคนคิการพัฒนาความคดิใหพ้น้จากกับดักความคดิ (Out of the box thinking) 
10. การบรหิารเวลาแบบขงเบง้ (Time Management) กรวด กอ้นหนิ เม็ดทราย นํdา 
11. Workshop 3 กจิกรรมการบรหิารกลยุทธโ์ดยการบรหิารเวลา 
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12. ทฤษฎเีกมกบัการพัฒนาศักยภาพสําหรับการคดิเชงิกลยทุธ ์
13. Workshop 4 กจิกรรมการใชท้ฤษฎเีกมมาปรับในในการบรหิารงาน 
14. สรุปการเรยีนรู ้
 

  ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 20 กรกฎาคม 2563 
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 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 5 กรกฎาคม 2563 (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 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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  
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, Strategic Thinking, การคดิเชงิกลยทุธ ์


