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ผูบ้รหิารทีต่อ้งการประสบความสําเร็จ ในยคุทีม่เีปลีย่นแปลงและแขง่ขนัสงู การพัฒนาทักษะทางดา้น
ความคดินัน้ จําเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการคดิเชงิกลยทุธซ์ ึง่เป็นการใหค้วามสําคัญตอ่เป้าหมายโดยผา่น
กระบวนคดิการวเิคราะหผ์นวกกับมมุมอง ประสบการณ์ 

ทีผ่า่นมาในดา้นตา่งๆ ผา่นกระบวนการคดิ และนํามากําหนดเป็นกลยทุธ ์วธิกีาร ตลอดจนสามารถปรับให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ในการทํางานและธรุกจิ เพือ่เพิม่โอกาสแหง่ความสําเร็จ 

วตัถปุระสงค ์

• เพือ่เรยีนรูก้ลยทุธส์มัยใหม ่รปูแบบตา่งๆ 

• เพือ่ใหส้ามารถนํากลยทุธร์ปูแบบตา่งๆ ไปปรับใชใ้นการทํางาน และธรุกจิได ้

• เพือ่ใหท้ราบมมุมอง แนวทาง วธิพัีฒนาตนเองสูก่ารคดิอยา่งมกีลยทุธใ์นการทํางานได ้

 
หวัขอ้สาํคญัของการเรยีนรู ้

08.30-09.00 น.  ลงทะเบยีน 

09.00-16.00 น. 

• แนะนําภาพรวมหลักสตูร + กจิกรรมพัฒนาทักษะการคดิเชงิกลยทุธ ์
• เรยีนรูก้ระบวนการคดิ และการพัฒนาการคดิอยา่งมกีลยทุธ ์ตามหลักการ Whole Brain Model และ

ระบบการคดิ ทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเชงิกลยทุธ ์
• กจิกรรม 
• เรยีนรูค้วามหมายของกลยทุธ ์องคป์ระกอบของกลยทุธ ์
• เรยีนรูค้วามหมาย รปูแบบ และองคป์ระกอบของการคดิอยา่งมกีลยทุธ ์
• กระบวนการคดิอยา่งมกีลยทุธ ์

    ขัน้ตอนที ่1 การคดิหาเป้าหมายทีท่า้ทายและแตกตา่ง 

    ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิสถานการณ์ภายใน เนน้การคน้หาความเกง่ (Core competency)ขององคก์ร 

    ขัน้ตอนที ่3 การคดิหาแนวทางทีโ่ดดเดน่และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

    ขัน้ตอนที ่4 การคดิหาแนวทางลดอปุสรรคตอ่การบรรลคุวามสําเร็จ และยั่งยนื 

ฝึกปฏบิัต ิ

    ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิสถานการณ์ภายนอก เนน้การรับมอืความไมแ่น่นอน (Uncertainty) 
ฝึกปฏบิตัดิว้ยกรณีศกึษา 
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การประยกุตก์ระบวนการคดิอยา่งกลยทุธเ์พือ่สรา้งความยัง่ยนืในธรุกจิ 
หมายเหต ุ: หวัขอ้การเรยีนรูส้ามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการขององคก์ร 
 
วทิยากร: ดร.ตอ่เกยีรต ินอ้ยสําล ี
วทิยากรและทีป่รกึษา    มคีวามเชีย่วชาญดา้น Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic 
Planning และ Problem Solving & Decision Making, Feasibility Study for Project , Lean Management, 
Leadership Development , Managing People for Result เป็นตน้ 

    ประสบการณ์การทํางานทีห่ลากหลาย อาท ิSenior Associate บจก. เคปเนอร-์ทรโีก ประเทศไทย, 
Specialist Engineer บจก.คารด์แินลเฮลล ์ประเทศไทย และ ผูจั้ดการฝ่ายผลติ บจก. แอนเซล ประเทศไทย 
เป็นตน้ 

    นอกจากนี ้ยังเป็นวทิยากรและใหคํ้าปรกึษาแนะนําทัง้ในประเทศและภมูภิาคเอเซยีอกีดว้ย 

ผู้ทีค่วรเข้ารับการอบรม :     

ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนกทุกคนทุกระดบัในองคก์ร 

วธิกีารในการเรยีนรู ้ 
o  การบรรยาย (Lecture)  ในรปูแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning) ที ่มกีารระดมความคดิแบบมสีว่น
รว่มระหวา่งฝึกอบรม (Participative Techniques) ชว่ยใหผู้เ้รยีนรูนํ้าส ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปปรับใชใ้นการปฏบิัตงิาน
ไดทั้นท ี
o  การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) : ในการกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความเห็น (Discussion)เรยีนรูซ้ ึง่กัน
และกัน 
o  การระดมความคดิ (Brain Strom) และการนําเสนอความคดิเห็น 
o  การตอบขอ้ซกัถาม : เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจน และกระตุน้ผูเ้รยีนรูใ้หค้ดิตาม 
 
จาํนวนผูเ้ขา้อบรม:    20  คน  

 
 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 
 
 1 วนั    
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 คา่สมัมนา/ทา่น 
  (รวมคา่เอกสาร คา่เอกสารการบรรยาย คา่อาหารกลางวนั และอาหารวา่ง) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 4,000 280 (120) 4,160 

ชําระลว่งหนา้ลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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