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Corporate Strategic Planning
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร

วันที่ 23 มิถน
ุ ายน 2559

23 June 2016 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event)
องค์กรใดไม่มก
ี ารวางแผนกลยุทธ์ จะเป็ นองค์กรทีไ่ ม่มเี ป้ าหมายในการพัฒนา ไม่มท
ี ศ
ิ ทางในการพัฒนา
้ มก
ิ้ เปลือง องค์กรแบบนีจ
องค์กร งบประมาณจะถูกใชไม่
ี ลยุทธ์อย่างสน
้ ะไม่มต
ี ัวชวี้ ด
ั ผลประกอบการ จะไม่เข ้าใจ
ถึงผลงานขององค์กร ไม่สามารถจะควบคุมผลงานได ้ ไม่สามารถจะปรับปรุงงานได ้
องค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นองค์กรระดับชาติระดับประเทศ ระดับภูมภ
ิ าค หรืออืน
่ ๆ รวมทัง้ องค์กรภาครัฐ และ
องค์กรภาคเอกชนก็จะต ้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กลวิธ ี และการปฏิบัตก
ิ าร เพือ
่ เอาชนะคูแ
่ ข่งขัน
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ซงึ่ มีอยูม
่ ากมาย มิฉะนั น
้ องค์กรของตนก็จะประสบความล ้มเหลว และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสําคัญทีส
่ ด
ุ ในการผลักดัน
่ วามสําเร็จ คือ ผู ้นํ าในองค์กร
องค์กรสูค
ผู ้บริหารสูงสุดจะต ้องกําหนดนโยบายในขณะทีผ
่ ู ้บริหารทุกระดับจะต ้องร่วมกันในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรวัตถุประสงค์เชงิ กลยุทธ์ ตัวชวี้ ด
ั ความสําเร็จ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการเข ้ามารองรับ
เห็นได ้ว่าจะมีการบริหารจัดการแตกต่างในแต่ละระดับ ดังนัน
้ ผู ้บริหารในแต่ละระดับจึงมีหน ้าทีแ
่ ละความ
รับผิดชอบแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู ้บริหารระดับสูงจะมีหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบเกีย
่ วกับนโยบายและแผนของ
องค์กรโดยรวม สว่ นผู ้บริหารระดับกลางจะมีหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบเกีย
่ วกับนโยบายและแผนขององค์กรใน
่ แผนเฉพาะด ้าน การกําหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนรวมของ
ลักษณะนโยบายย่อยหรือแผนย่อย เชน
องค์กร เป็ นต ้น สว่ นผู ้บริหารระดับต ้นจะมีหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบในแผนปฏิบัตก
ิ าร การจัดทําโครงการ การ
กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ
Corporate strategic planning course จึงถูกออกแบบมาเพือ
่ ให ้ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหารระดับกลาง
ขององค์กร ได ้เรียนรู ้หลักคิดทฤษฏีกระบวนการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และมีโอกาสทีจ
่ ะทํา workshop
ั มนาครัง้ นีผ
ั มนาจะมีขด
ทดลองวางแผนกลยุทธ์องค์กรของท่านเอง การสม
้ ู ้เข ้าร่วมสม
ี ความสามารถในการ
ออกแบบพัฒนากลยุทธ์องค์กรได ้ด ้วยตนเอง
An organization that has never imposed on strategic planning, they are working without
direction and objective, the budget will be inefficiently utilized, such organization works
without performance indicators, they are unable to understand their performances,
organization is uncontrollable, any improvement cannot be made correctly.
Every organization either in government sector or private sector as well as
nongovernmental organizations needs to impose strategic planning including SWOT analysis,
strategic formulation, initiatives to achieve corporate objectives and action plan, in general, it
is advisable that top management is directly responsible for corporate strategic planning,
middle management are regarded to provide strategic planning for their strategic business
unit (SBU), SBU strategies will focus how to achieve corporate objectives, what are initiatives,
what are key performance indicators as well as strategic action plan.
This seminar provides participants to study theory of strategic planning process,
strategic formulation, 4 basic categories of strategy, practical SWOT analysis, strategic
formulation and strategic action plan will be provided in this seminar.

วัตถุประสงค์ (objective)
o เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารองค์กรเกิดความตืน
่ ตัว มีหลักคิดในการวางนโยบายอย่างมีกลยุทธ์
(Stimulate the management to alert for directionally and strategically making policies)

ั มนาได ้เรียนรู ้กระบวนการออกแบบกลยุทธ์องค์กร
o เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าร่วมสม
(Enable participants to design and develop corporate strategies)

ั มนาได ้กําหนดวิสย
ั ทัศน์และพันธกิจทีช
ั เจน
o ให ้องค์กรทีเ่ ข ้าร่วมสม
่ ด
(Enable participated organizations to review and determine clearly vision and mission
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o เป็ นการประเมินขีดความสามารถขององค์กรของท่าน เพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายหลัก โดยพิจารณาถึงปั จจัย
แวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอก
(To assess capability of the participated organizations to achieve corporate objective by
internal and external environment analysis)

ั มนาสามารถ นํ าไปใชได
้ ้จริง
o เป็ นการเรียนรู ้ถึงกลยุทธ์ตา่ ง ซงึ่ ผู ้เข ้าร่วมสม
(To study corporate strategies, this is effectively applicable to your organization)

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)
้ ้จริง
o กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ซงึ่ ผู ้เข ้าร่วมสัมมนาสามารถ นํ าไปใชได
(Corporate strategic planning process and practice, this is effectively applicable to your
organization)

ั มนามีโอกาสได ้ปฏิบัต ิ ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคาม
o ผู ้เข ้าร่วมสม
ขององค์กรท่านเอง เพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการสร ้างกลยุทธ์ (participants are provided practical in
SWOT analysis including strengths, weaknesses, opportunities, threats, this is an
important tool to formulate strategy)
o

ั มนามีโอกาสได ้เรียนรู ้เรือ
ผู ้เข ้าร่วมสม
่ งเทคนิคการคิดค ้นกลยุทธ์ (TOWS matrix) พร ้อมภาคปฏิบัต ิ ซงึ่
ั มนาสามารถ นํ าไปใชได
้ ้จริง (participants will be taught TOWS matrix which is
ผู ้เข ้าร่วมสม
strategic formulation, this is effectively applicable to your organization)

o

ั มนามีโอกาสได ้เรียนรู ้เรือ
ผู ้เข ้าร่วมสม
่ ง 4 basic categories of strategy ซงึ่ ทําให ้มองเห็นสถานะ
้ ้เลย (participants will be taught
ขององค์กรของท่านและสามารถคัดเลือกกลยุทธ์ทน
ี่ ํ าไปใชได
4 basic categories of strategy, this enables you to know where is the status of your
organization, it is effectively applicable for your organization)

o

ั มนามีโอกาสได ้เรียนรู ้เรือ
ผู ้เข ้าร่วมสม
่ ง value chain analysis and value creation improvement

กลุม
่ เป้ าหมาย (Who should attend?)
o ผูบ้ ริหารอาวุโส (Senior management)
o กรรมการผูจ้ ด
ั การ (Managing Director)
o ผูบ้ ริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
o ผูบ
้ ริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and
healthcare business all levels)
o ผูบ
้ ริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)

o ผูบ้ ริหาร Logistics บริษทั ขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
o ผูบ้ ริหารบริษทั การเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
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o
o
o
o

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (Education institutes)
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานภาครัฐ (Government sector)
ผูบ้ ริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
ผูบ้ ริหารองค์กรต่าง (organization top management, CEO,CFO,COO,CIO, MD, Director)

วิทยากร (About Speaker)
ิ ธิ์ ชูยงค์ ผู ้เชีย
่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด ้วยการ
อาจารย์พส
ิ ท
พัฒนาการค ้า ITC-UNCTAD (International Trade Center-United Nations Conference for Trade Development)
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ILO (International Labor Organization) และ
USAID (United State Aid for International Development)
ิ ธิ์ ผู ้เชีย
่ วชาญในระดับสากลว่าด ้วยการวางแผน
การสัมมนาในครัง้ นีเ้ ปิ ดโอกาสให ้ท่านได ้เรียนรู ้จากอาจารย์ พิสท
ยุทธศาสตร์องค์กร อาจารย์มป
ี ระสบการณ์ตรงจากการเคยเป็ นผู ้วางแผนยุทธศาสตร์สงิ่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่มของ สปป ลาว
การวางแผนยุทธศาสตร์ ด ้าน Supply chain และ value chain improvement ด ้านสิง่ ทอ (ผ ้าฝ้ าย) ให ้กับไทยและ
กัมพูชา ในโครงการของ USAID
นอกจากนีย
้ งั ได ้มีสว่ นในการช่วยให ้องค์กรอืน
่ ๆ นํ าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบต
ั จ
ิ นได ้รับความสําเร็จอย่างมหาศาล
ิ
โดยในการสัมมนาครัง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กบ
ั ท่านถึงสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา ในการทําความ
เข ้าใจวัตถุประสงค์และนํ าพาท่านลงมือปฏิบต
ั ิ จนท่านสามารถนํ ากลับไปใช ้กับองค์กรท่านได ้จริง อย่างคุ ้มค่า

ตารางการอบรม (Agenda)
08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม (Registration Start)

09:00 น.

เปิ ดตัว การอบรมเรือ
่ งการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
(Open corporate strategic planning)
o การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรคืออะไร (what is corporate strategy planning)
o กระบวนการขัน
้ ตอนในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร (step by step process of
corporate strategic planning)
o การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคาม (SWOT analysis)

10:15

COFFEE BREAK & NETWORKING
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคาม(ต่อ) (SWOT analysis)
o การออกแบบกลยุทธ์โดยใช ้ TOWS matrix
o ปฏิบัต ิ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคามขององค์กรของท่าน
o

o

12:00

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

o
15:00
15:15 น.

Practice to analyze SWOT 0f your own organization
ปฏิบัต ิ การออกแบบกลยุทธ์ practice strategic formulation by TOWS matrix

ปฏิบัต ิ วิเคราะห์ SWOT and practice strategic formulation by TOWS matrix

COFFEE BREAK & NETWORKING
ชนิดของกลยุทธ์ Type of strategy
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1. กลยุทธ์การควบรวม Integration strategy
1.1 การควบรวมในแนวตัง้ vertical integration
o การควบรวมไปยังต ้นนํ้ า Backward integration
o การควบรวมไปยังปลายนํ้ า forward integration
1.2 การควบรวมในแนวนอน horizontal integration
2. กลยุทธ์แบบเร่งด่วน Intensive strategy
2.1 การเจาะตลาด market penetration
2.2 การพัฒนาตลาด market development
2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ production development
3. กลยุทธ์สร ้างความหลากหลาย Diversification strategy
3.1 การขยายงานกับธุรกิจทีเ่ กีย
่ วพัน related business
3.2 การขยายงานกับธุรกิจทีไ่ ม่เกีย
่ วพัน unrelated business
4. กลยุทธ์การป้ องกัน Defensive strategy
ี ใหม่ Retrenchment (reorganization)
4.1 การปฏิรป
ู องค์กรเสย
4.2 กลยุทธ์การขายบางสว่ น

Divestiture

ิ ขององค์กร
4.3 กลยุทธ์การชําระหนีส
้ น
16:30

liquidation

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on “CORPORATE STRATEGIC PLANNING” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124

Email & Web Site:

Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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