ครั้งแรกในประเทศไทยกับ
หลักสูตรอบรมมาตรฐาน JUSE
(Union of Japanese Scientists
and Engineers) ประเทศญีป
่ ุน
JUSE เปนสถาบันที่สงเสริมและ
เผยแพรความรูดาน TQM อีกทั้ง
ยังเปนผูประเมินและมอบรางวัล
DEMING PRIZE ซึ่งเปนรางวัล
อันทรงเกียรติใหกับองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารและพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง TQM

ทามกลางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง



อยูเสมอ การวางกลยุทธขององคกรที่ผิดพลาดอาจจะ
นําไปสูความเสียหายอยางประมาณคามิได ในทาง
ตรงกันขามการวางกลยุทธอยางเหมาะสม ไมเพียงแต
ทําใหองคกรอยูรอดแตสงผลใหบริษัทเพิ่มความ-

สมัคร!
ร! 20 ทานแรก

รับหนังสือ
“การสงเสริม TQM กับภาระหนาทีข
่ อง
ผูบ
 ริหารระดับสูง”

สามารถในการแขงขันและประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ
ในการวางกลยุทธที่มีอนาคตขององคกรเปน



เดิมพันนั้น การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการ
วางแผนอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบเปนสิ่งที่ขาด
ไมได ในหลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือ
สําหรับการสรางกลยุทธ พรอมทั้งกรณีตัวอยาง
ประกอบมากมาย จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก JUSE

หัวขอการอบรม








วัน-เวลา
2 – 4 พฤษภาคม 2555
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหผลิตภัณฑ
การวิเคราะหตลาด
การวิเคราะหผลิตภัณฑและตลาด
การวิเคราะห Product Portfolio
การวิเคราะห Strategic Factor
การวิเคราะห Resource Allocation

วิทยากร

สถานที่
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน)
ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ

Mr. Minoru MINAMI
ผูจัดการอาวุโสและหัวหนานักวิจัยอาวุโส

กลุมเปาหมาย
ผูบริหารระดับสูง
ผูจัดการ

Institute for International Socio-Economic Studies
วิทยากรหลักสูตร
Strategic Planning for Policy Management
Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)

วุฒิบัตรออกโดย JUSE และ TPA

Certificate Course from JUSE

K-12YW001T

ใบแจงยืนยันการอบรมและสัมมนา
Strategic Planning For Policy Management
วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555
ณ หองสัมมนา อาคารสถาบันสงเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18
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สมาชิก ส.ส.ท., รัฐวิสาหกิจ 10,500 บาท
 บุคคลทั่วไป 11,000 บาท
(อัตรานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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หมายเหตุ :
เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยู
ในขายที่ตอ
 งถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ทป.101/2544
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
16 กรกฎาคม 2544

 ก     (Pay-in)  !"# $% % % &!  '( 02-719-9481-3 ก*

(FE!F! P'!F''F# ( -D.Q)S + PTechnology Promotion Association (Thailand-Japan)S
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"# www.tpif.or.th , email : et@tpa.or.th "# ungwara@tpa.or.th
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