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Course: 
The New Paradigm of Strategic Management 
เปิดมมุมองใหม่ในการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
          เศรษฐกิจโลก รวมถงึสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในชว่งที่ผา่นมามคีวามผนัเป็นอยา่งมาก ทกุเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ลว้นสง่ผลตอ่การท า
ธุรกิจทัง้สิน้ เป็นผลใหก้ารคา้,การลงทนุซบเซา  การท าตลาด,การเพิ่มยอดขาย เพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรตามที่ตัง้เปา้หมายไว ้จงึไมใ่ช่เรือ่ง
ง่ายอกีตอ่ไป  การทุม่เทความพยายามทกุรูปแบบเพื่อเอาชนะคูแ่ขง่ขนัภายใตข้อ้จ ากดัมากมายทางดา้นคน ,เวลา และงบประมาณ
นัน้ จ าเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะตอ้งอาศยัการคดิ การวางแผนท่ีเป็นขัน้เป็นตอน ที่จะน ามาสูก่ารก าหนดกลยทุธท์ี่ทรงประสทิธิภาพในการ
แขง่ขนั แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยทุธจ์ึงเป็นเรือ่งจ าเป็นอนัดบัตน้ๆของการแขง่ขนัทางธุรกิจวนันี ้หลกัสตูรนี ้จะท าใหท้า่น
ไดส้มัผสัถึงแนวคดิและตวัอยา่ง ที่เก่ียวขอ้งกบัมมุมองดา้นตา่งๆ ของความคิดเชิงกลยทุธ ์การวางแผนและการบรหิารเชิงกลยทุธ ์
ตลอดจนไดม้ีโอกาสระดมสมองและเพื่อคน้หาวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรบัทา่นเพื่อน าไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัองคก์รของทา่นใน
อนาคตตอ่ไป 

 

ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 เพื่อใหไ้ดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดดา้นตา่งๆของความคดิเชิงกลยทุธ ์ 

 เพื่อใหไ้ดท้ าความรูจ้กัและเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเครือ่งมือในการวเิคราะหแ์ละวางแผน 

 เพื่อใหไ้ดท้ าความเขา้ใจและสามารถวางแผนเชิงกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้งได  ้

 เพื่อใหไ้ดม้ีโอกาสคน้หาวิธีการ ตลอดจนแนวคดิตา่งๆ ไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์างธรุกิจปัจจบุนัตอ่ไป 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัโลกธุรกิจปัจจบุนั (New Business Paradigm) 

 ความลบัของสมอง (Brain Inside) 

 มมุมองและวิถีคิด (Point of View & Way of Thinking) 

 เก่ียวกบักลยทุธ ์(About Strategy) 

 เหตใุดจงึตอ้งคิดเชิงกลยทุธ ์ (Strategic Thinking) 

 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management  Process) 

 การวเิคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
 Situation Analysis  
 Five Forces Model 
 SWOT Analysis  
 CSI Radar 
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 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
 ABC Matrix 
 BCG Model 
 Action Plan 

 การควบคมุและประเมินผลเชิงกลยทุธ ์(Strategic Evaluation) 
 PDCA & PDCS 

 นวตักรรมกบักลยทุธ ์และกลยทุธน์วตักรรม 
 

รูปแบบการบรรยาย: 
 บรรยาย ประกอบการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้สมัมนา 

 Workshop 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หลกัสตูรการวางแผนกลยทุธน์ีเ้หมาะส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูบ้รหิารระดบักลาง  ซึง่มีสว่นรว่มในการก าหนดทศิทาง 
และกลยทุธข์ององคก์ร รวมไปถึงบคุลากรท่ีน ากลยทุธไ์ปปฏิบตัิไมว่า่จะเป็นดา้นการจดัสรรทรพัยากร  การพฒันาองคก์ร    
การขาย การตลาด การวจิยัและพฒันาสนิคา้และบรกิาร  

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 

 
 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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