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หลักสูตร  การคดิเชิงกลยทุธ์ภายใต้วกิฤตต่างๆ 
(STRATEGIC THINKING) 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23   ใกล้  BTS  อโศก   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลง **   

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน   
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 
วิทยากร โค้ช และท่ีปรึกษาธรุกิจ 

Certified OKR Professional by The KPI Institute  
Certificate Professional Coaching Program (ICF) 

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาการจัดการ  

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนย่ิงในยุค Disruption ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพ่ือให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ หากฝ่าย

บริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีกย็ากท่ีท าให้องค์กรนั้นพัฒนาให้

เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้น ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพ่ือสร้างระบบการบริหารท่ีเหมาะสมสามารถ

หาวิธีการมาประยกุต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี 

 การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ เน้นการท ากิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพ่ือน ากระวนการคิดสร้าง

กลยทุธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ 

2. เพ่ือเสริมสร้างการน าเคร่ืองมือและเทคนิคของแต่ละเคร่ืองมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

ให้กับองค์กรได้อย่างยัง่ยืน 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

• หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents) 
1. ความส าคัญของการคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 

2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm) 

3. กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารกลยทุธ์ (Strategic Management : Key Success Factors) 

4. หลมุพรางของความคิด (Box Thinking) 

5. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System) 

6. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต ( Organic Thinking Way) 

7. เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking) 

8. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เมด็ทราย น า้ 

9. การใช้ OKRs ในการตั้งเป้าหมายใช่ช่วงวิกฤต 
 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

• การบรรยาย  การสาธิต  Coaching  และ การอภิปรายกลุ่ม 
• การท าแบบทดสอบ Pre-Test, Post-Test 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวันสัมมนา 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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