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    - SWOT Analysis : The Strategies Bases

    - Creating a Vision 

    - Creating a Mission Statement

    - Strategic Goals/Objectives

    - Action Plan
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(Accurate SWOT assessment) 

์ธทุยลกนผแงอขจ็รเำสมาวคู่สจแญุกดนหำกราก

(Identify Key Success Factors) 

การกําหนด Strategic Change  และ Core Competencies

(Identify Strategic Fit) 
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Resource + Process + Value
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(Problem & Shortfall in Strategic Planning)
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Course II - Strategic Planning

Course I - Strategic Management
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์ธทุยลกงิชเนผแงาวราก 2 ่ีทรตูสกัลห

์ธทุยลกงิชเราหิรบราก 1 ่ีทรตูสกัลห
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ปไงลปแนย่ีลปเ่ีทมอ้ลดวแพาภส์หะารคเิวรากงาทวนแ

(Environment Change)
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์ธทุยลกงิชเราหิรบรากนใจ็รเำสมาวคู่สจแญุก

(Strategic Management : Key Success Factors)

์ธทุยลกงิชเงาทศิทะลแง่นหแำตดนหำกราก

(Strategic Positioning & Strategic Direction)
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- Corporation Strategy

- Business Strategy

- Functional Strategy
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- Core Strategy  - Customer Interface

- Strategic Resource - Value Network
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วัตถุประสงค

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อบริษัท/องค์กร

สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประสานงาน

ตำเเหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ มือถือ

สาขา

1

2

3

มือถือ

มือถือ

มือถือ

โทรสาร

E-mail

หรือสมัครบนเว็บไซด์

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าก่อน)

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ 01

02

03

การชำระเงิน
ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม 

สั่งจ่ายในนาม

1755 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 ‘‘บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด” 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692

โอนเงินเข้าบัญชี

***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 140-2-12879-3


