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Course: 
Strategic Thinking & Planning in the Age of Thailand 4.0 

การคิดและกําหนดกลยทุธ์ในยคุ Thailand 4.0 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:  

เรียนรู้ภาพรวมเพ่ือรองรับสถานการณ์ในยคุ THAILAND 4.0 การปรับแนวคิดเชิงกลยทุธ์ สูค่ิดเชิงกลยทุธ์แบบ 4.0 หลกัการกําหนด

กลยทุธ์ในยคุ THAILAND 4.0 การปรับธุรกิจสู ่NEW BUSINESS MODEL 4.0 ด้วยหลกัการสร้างนวตักรรม และกลยทุธ์ท่ีแตกตา่ง

และความท้าทายในการพฒันาองค์กรเพ่ือรองรับสภาพการแขง่ขนัในยคุ THAILAND 4.0 

 

วัตถุประสงค์: 

• เรียนรู้ภาพรวมเพ่ือรองรับสถานการณ์ในยคุ THAILAND 4.0 

• ปรับ MIND SET และ แนวคิดเชิงกลยทุธ์ เพ่ือรองรับสถานการณ์ในยคุ 4.0 

• เรียนรู้กลยทุธ์การแขง่ขนัในยคุ 4.0 เพ่ือสร้างความท้าทายในการพฒันาองค์กรไว้รองรับสภาพการแขง่ขนัในยคุ 4.0 

• เรียนรู้ถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม ่(NEW BUSINESS MODEL 4.0) ด้วยหลกัการการสร้างนวตักรรมในอนาคต 

 

หัวข้อการสัมมนา: 

• KNOWLEDGE SHARING QUESTIONS 

• FOUNDATION (หลกัการพืน้ฐาน) ของ STRATEGIC THINKING 

− เราจะกําหนดกลยทุธ์ไปเพ่ืออะไร? 

− “แก่น” ของ GOOD STRATEGY (GOOD DIAGNOSIS, CLEAR GUIDING POLICY, COHERENT ACTIONS) 

• THAILAND 4.0 คืออะไร? ทําไมต้อง THAILAND 4.0? แตกตา่งจาก 1.0 - 3.0 อยา่งไร? 

− CASE STUDIES (กรณีศกึษา: VALUE CHAIN และ BUSINESS MODEL ในยคุ THAILAND 4.0) 

• การคิดเพ่ือกําหนดแผนฯ ควรมีขัน้ตอนอยา่งไร? และต้องใช้ทกัษะอะไร?  

− การวเิคราะห์สถานการณ์ (การกําหนดสมรภมูิท่ีจะรบ) 

• เราจะทําให้การคดิเชิงกลยทุธ์มีความเป็นระบบ และเข้าใจได้งา่ยได้อยา่งไร?---SIMPLE RULE ของกลยทุธ์ 

− SIMPLE RULE ของการกําหนดวิธีการรบในสมรภมู—ิแตกโจทย์หลกัเป็นโจทย์ยอ่ย และ กําหนดวิธีแก้โจทย์ 

• การคิดเชิงกลยทุธ์แตกตา่งจากการคิดทัว่ไปอยา่งไร? การกําหนดกลยทุธ์ควรหลกีเลีย่งวิธีคดิอยา่งไร?  

− STRATEGIST VS PROBLEM SOLVER และ STRATEGY VS ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS 

• หลกัการของ POSITIONING (หรือ การกําหนดอตัลกัษณ์-KEY QUALITY ท่ีช่วยสร้างความทรงจําท่ีดี หรือ ความประทบัใจ

ให้กบั STAKEHOLDERS) 

• กลยทุธ์ และ การคิดเป็น REINFORCING LOOP 

• STRATEGY VS PROJECTS 

• สรุป 
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เหมาะสาํหรับ: 

• เจ้าของกิจการ ผู้บริหารทกุระดบั ซึง่มีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทาง และกลยทุธ์ขององค์กร รวมไปถึงบคุลากรท่ีนํากลยทุธ์ไป

ปฏิบตัิไมว่า่จะเป็นด้านการจดัสรรทรัพยากร  การพฒันาองค์กร  การขาย การตลาด การวจิยัและพฒันาสนิค้าและบริการ เป็น

ต้น 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จาํกดั  

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สาํนกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา : (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสาํรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

• เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

• ในกรณีท่ีทา่นสาํรองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 

  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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