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Course outline
การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเพือ่ ทางานเชิงรุก
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ทำไมหลักสูตรนีจ้ ึงสำคัญ?
 การวางแผนเป็ นหัวใจของการทาธุรกิจ แผนจะบอกถึงจุดหมายที่ต้องการไปถึง ระบุทิศทางธุรกิจว่าจะ
เป็ นไปในทางใด กาหนดแนวทางว่าควรทาอย่างไร กาหนดทรัพยากรที่จาเป็ น รวมทังการชี
้
้ถึงจุดเสี่ยง
ที่ต้องระมัดระวัง การวางแผนถือเป็ นหน้ าที่สาคัญของผู้บริ หารทุกระดับ และเป็ นกิจกรรมแรก ๆ ของ
การบริหาร และการดาเนินธุรกิจ
 การวางแผนธุรกิจเป็ นทัง้ ศาสตร์ และศิลป์ ความเป็ นศาสตร์ คือ ต้ องมีกระบวนการ มีองค์ความรู้ ที่
จาเป็ นในการประมวลข้ อมูลและการตัดสินใจ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็ นศิลป์ที่จะประยุกต์ข้อมูล
ความรู้ตา่ ง ๆ ให้ เข้ ากับบริ บทแวดล้ อมจริ งของธุรกิจด้ วย เพื่อให้ แผนที่ออกมาเป็ นแผนเชิงรุก สมจริ ง
สมจัง นาไปใช้ ได้ ผลเหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมและเหมาะสมกับองค์การ
 ผู้บริ หารที่ บริ หารองค์กรได้ อย่างประสบความส าเร็ จ จึง จาเป็ นต้ องสามารถประเมิ นองค์ประกอบ
ทางการบริ หารต่าง ๆ เทียบกับเป้าหมายได้ อย่างเป็ นระบบ รอบคอบ สามารถประมวลปั จจัยต่าง ๆ
แล้ วกาหนดหาแนวทางที่เป็ นไปได้ มากที่สุดภายใต้ เงื่ อนไขบริ บทแวดล้ อมทางธุรกิจ ทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กร เกิดเป็ นแนวทางที่สร้ างสรรค์และสมจริ ง ปฏิ บตั ิได้ การบริ หารเชิงกลยุทธ์ จึงเป็ น
รากฐานของความสามารถในการบริ หารที่ ผ้ ูบริ หารจาเป็ นต้ องมี เพื่อการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การ
พัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ และการวางแผน จนถึงการนากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิให้ ประสบความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย
1. ผู้เรี ยนจะได้ เอะไรจำกหลักสูตรนี?้
 เข้ าใจองค์ประกอบสาคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทงระบบ
ั้
 พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการทางานเชิงรุก
 สามารถวิเคราะห์เงื่อนไข ปั จจัยต่าง ๆ ของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ทังปั
้ จจุบนั และอนาคต ได้ อย่าง
รอบคอบ ครบถ้ วน
 กาหนดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 ประยุกต์ใช้ การบริหารเชิงกลยุทธ์กบั การทางานและการวางแผนธุรกิจได้
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2. เนือ้ หำกำรอบรม
Module 1: เข้ ำใจกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
 อะไรคือกลยุทธ์?
 การคิดเชิงกลยุทธ์กบั การวางแผนเชิงรุก
 ทางานแบบมีกลยุทธ์ vs ทางานตามความเคยชิน
 ทาไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องการนักบริหารเชิงกลยุทธ์
 การคิดเชิงกลยุทธ์กบั การจัดการเชิงกลยุทธ์
Workshop 1: สารวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
Module 2: กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
 กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์
 การกาหนดวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์
 การประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์
 การค้ นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 เครื่ องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เช่น
o PEST Model
o SWOT Matrix
o SOAR Analysis
o 7 S Framework
Workshop 2: ภาคปฏิบตั ขิ องการคิดกลยุทธ์กบั โจทย์ทางธรุกิจจริง
Module 3: กำรวำงแผนเชิงรุกอย่ ำงมีกลยุทธ์
 การกาหนดเป้าหมาย
 การแปลงกลยุทธ์สแู่ ผนการทางาน
 การทางานอย่างเป็ นระบบ
 การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 Business Model Canvas
Workshop 3: การแปลงกลยุทธ์สแู่ ผนธุรกิจ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 5

การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และการวางแผนเพื่อทางานเชิ งรุ ก

Module 4: กำรพัฒนำตนเองให้ เป็ นนักคิดเชิงกลยุทธ์
 คุณสมบัตขิ องนักคิดเชิงกลยุทธ์
 การสร้ างนิสยั ของนักคิดเชิงกลยุทธ์
 อุปสรรคของการคิดเชิงกลยุทธ์
 การนาการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ ในการทางานด้ านต่าง ๆ
3. หลักสูตรนีเ้ หมำะสมกับใคร ?
 ผู้จดั การที่จาเป็ นต้ องมีทกั ษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
 หัวหน้ างานที่ต้องนาเอากลยุทธ์ไปดาเนินการ
 เจ้ าหน้ าที่ในงานด้ านกลยุทธ์องค์กรและการวางแผน
4. แนวทำงในกำรฝึ กอบรม
เป็ นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้ วย
1. การเรี ยนรู้แบบกลุม่ (group learning) จะแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ นกลุม่ เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึง่ จะ
ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟั ง
ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริง และ สามารถนาไปใช้ อย่างประสบความสาเร็จ เป็ นการสื่อสาร
2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม เช่น
o การแนะนาตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
o การสรุปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
o การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้ าอบรม

Group
learning

Adult
learning

Action
learning
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3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้ นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยง
กับการปฏิบตั แิ ละการนาไปใช้
o กระตุ้นให้ ฝึกคิดและนาเสนอ
o นาสิ่งที่เรี ยนไปทดลองใช้
o กรณีศกึ ษาและกิจกรรมกลุม่ เพื่อหา solutions
o แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม่ ระดมสมอง
4. เน้ นการกระตุ้นการคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 ใช้ การสื่อสาร 2 ทาง เพื่อนาไปสูก
่ ารกระตุ้นการคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
 กิจกรรม Workshop ที่นาไปสูก
่ ารคิดเพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้ าที่
การทางานและผลผลิตองค์การ
 ผสมผสานกรณี ศก
ึ ษา การระดมสมองและการนาเสนอผลงาน
 เน้ นการทางานเป็ นทีม
5. สร้ างการรับรู้ ความเข้ าใจ ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 สร้ างกระบวนการในการประเมินผลให้ เข้ าใจถึงความรู้ ความเข้ าใจของทักษะที่มีในอดีต
 สร้ างความตระหนักถึงช่องว่าง (Gap Analysis) ที่มีจากสิ่งที่องค์การหรื อผู้เข้ าอบรมเป็ นและสิ่งที่
ควรจะเป็ น
 สร้ างการเปลี่ยนแปลงด้ วย Workshop ที่นาไปสูท
่ กั ษะทางการคิดและการใช้ เทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
6. เป็ นการอบรมที่ใช้ กระบวนการต่อเนื่องและร่วมมือระหว่างองค์การ
 สารวจความรู้ ความเข้ าใจผู้เข้ าอบรม
 สร้ างความเข้ าใจในความรู้
 ฝึ กปฏิบต
ั ดิ ้ วย Workshop ที่สอดคล้ องกับหน้ าที่ปฏิบตั ิ
 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
o ด้ านการตอบสนองของผู้เข้ าอบรม
o ด้ านความรู้ที่ได้
o ด้ านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังฝึ กอบรม
o ด้ านผลลัพธ์ตอ่ องค์การ
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7. เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา Leadership and Success Coach และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารจัดการ มีประสบการณ์การทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์วิจยั นโยบาย
การบริ หารกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบ
บริ หาร การพัฒนาผูน้ าและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจ รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้ม
การพัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิก
(UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที่ National University of Singapore และ
University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ Australian
National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะของอาจารย์พิเศษใน
มหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก
ตลอดจนการให้คาปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน/โครงการ เช่น
UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore,
University of Hong Kong, World Bank, Allianz CP General Insurance, การไฟฟ้ านครหลวง, โอสถสภา,
ธนาคารออมสิ น, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, ห้าง Big-C สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก
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