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MASTER OF BUSINESS
TRANSFORMATION



อะไรเปนสิ่งที่ทำใหเกิดกลยุทธธุรกิจชั้นยอด?

อะไรที่ทำใหองคกรธุรกิจหนึ่งประสบความสำเร็จ

มากกวาองคกรอื่น? 

อะไรคือ สิ่งที่องคกรเหลานี้แตกตางออกไป

จากองคกรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

มีคำกลาววา...ผูนำที่ยิ่งใหญ 
ลวนออกเดินทางดวยวิสัยทัศนที่ยิ่งใหญ

วิสัยทัศนของคุณ คือ อะไร?



อะไรคือ
สิ่งที่สรางแรงบันดาลใจใหกับการนำนาวาธุรกิจของคุณ

 ฝาคลื่นลม มรสุม และอุปสรรคตางๆ

ในนานน้ำอันแสนกวางใหญ



อะไรคือ
ขุมพลังในธุรกิจของคุณที่จะขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา



ไกลกวาเดิม (มองไกล)
กวางกวาเดิม (มองกวาง)
ตางจากเดิม (มองตาง)
ลึกกวาเดิม (มองลึก) ลงทุนเวลามากกวาเดิม...

ในการเรียนรูท่ีจะถามคำถามท่ีสำคัญและสรางผลกระทบท่ีสำคัญ

ในการพัฒนาธุรกิจ มากกวาใชเวลาไปกับการจัดการงาน และ

การแกปญหาประจำวัน



หากคุณพรอมสำหรับการลงทุนเวลา 5 วันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับทั้งธุรกิจและทีมงานของคุณ
(Business and People Transformation) เราขอเชิญคุณมาเขารวมกิจกรรม 5 วันอันเขมขน 

ที่จะทำใหคุณคนพบ ทิศทางธุรกิจที่ชัดเจนและ ทำใหคุณรูวา อะไร คือ สิ่งสำคัญสำหรับการสรางการเติบโต
อยางกาวกระโดดใหกับธุรกิจของคุณรวมทั้งปลดล็อคศักยภาพและความสำเร็จใหกับคุณและทีมผูบริหาร 

(แตละบริษัทสามารถพาทีมงานเขารวมกิจกรรมไดทั้งหมด 5 ทาน)



PROGRAM
A G E N DA
PART 1
• Business Health Check 
• Business Information Analysis

Redefine Your Business 

Explore Your Best Future

15 July
2 0 1 7

Draw Your Strategy

Explore New Ocean

Focus on Major Impact

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

• Mission  • Vision  • Values  • Dive deep inside yourself 

• Travel to your future  • What Possible?  
• How to Leverage?

• Your Strategic Canvas  • Unlock Your Inner Power
• Value Innovation

• Get out of the box  • Creative and Passive Thinking
• Different Perspective 

• Prioritisation  • Goal setting and key milestone
• Create Your Future

PART 2



PARTICIPANT QUALIFICATION

Inspiration
มีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อนำธุรกิจ
สูการเติบโตอยางกาวกระโดด

Impact
ตองการสรางผลกระทบที่ยิ่งใหญ 

Challenge
พรอมสำหรับความทาทาย

Commitment
มีความมุงมั่นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจใหบรรลุตามวิสัยทัศน

KEY OUTCOMES

ไดทราบทิศทางธุรกิจ
ท่ีชัดเจนท่ีเปนแผนกลยุทธ
ระยะกลางขององคกร 
(Medium Term Plan) 

มีคูมือกลยุทธธุรกิจท่ีคมชัด
ซ่ึงคุณและทีมงานไดรวมกัน
สรางมา

มีการเปลี่ยนแปลงเติบโต
จากภายในของคุณและ
ทีมผูบริหารผานกระบวนการ
ปลดลอคศักยภาพและ
ดึงพลังจากจิตใตสำนึก



การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

• Certificate in Leadership coaching, 

  Leadership Management International, USA

• Certificate in advanced Negotiation Skills, VFM Associates, UK

• Certificate in Social and Economics Development, Beijing 

  University

• Certificate in the “Art & Science of Appreciative Coaching”, 

  Assumption University

• Certificate in the “NLP Practitioner”, The American board of NLP

• Certificate in the “Time Line Theraphy Practitioner”, The 

  American board of NLP

• Certificate in the “NLP Coaching Practitioner”, The American 

  board of NLP

ประสบการณบรรยาย

• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

• บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

• ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

  จำกัด (มหาชน)

• บริษัท วอลโว คาร ประเทศไทย จำกัด

• บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด

• บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด

• บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)

• บริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เอสจีเอส ( ประเทศไทย ) จำกัด

• บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท โกลว จำกัด ( มหาชน )

ดร.ชัยพัชร เลิศรักษทวีกุล

ประวัติการทำงาน

• บริษัท ปูนซิเมนตไทยจำกัด (มหาชน) (SCG)

• บริษัท ผลิตภัณทและวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC)

• บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)

• บริษัท ลาฟารจสยามรูฟฟง จำกัด  (Lafarge Siam Roofing)



การศึกษา

• ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาการตลาดระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท: Master of Business Administration (MBA), Sasin Graduate Institute of Business Administration 

   (SCG Scholarship Student)

• International Certificate

     NLP Trainer (ABNLP- The American Board of NLP)

     NLP Coach Trainer (ABNLP- The American Board of NLP)

     Time Line Therapy® Trainer (Time Line Therapy® Association)

     Hypnotherapy Trainer (ABH- The American Board of Hypnotherapy)

ประสบการณและผลงาน
Explore Market Opportunity (ดูแลงานดานการวิจัยและพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑใหม มากกวา 50 โครงการ ซ่ึงมีท้ังการวิจัยความตองการ

ของลูกคาในมิติตางๆ การคนหาตลาดใหม การทดสอบผลิตภัณฑใหม การหาโอกาสในการขยายธุรกิจท้ังแนวกวางและแนวลึก การพยากรณ

แนวโนมตลาด เปนตน) Business Development (ประสบการณมากกวา 15 ปในงานวางแผนกลยุทธ การส่ือสารกลยุทธ การพัฒนาธุรกิจใหม 

การศึกษาโครงการ การทำแผนกลยุทธประจำประดับฝาย บริษัท และ กลุมธุรกิจ เปนตน) People Development (การพัฒนาตำแหนงงาน

ต้ังแต JD, Competency, KPI, การวิจัยสำหรับโครงการ Employee Engagement, ไดรับเลือกเปน Internal Executive Coach, เปนวิทยากร

ภายในสำหรับหัวขอดานการตลาด และ การทำงานวิจัยตลาดสำหรับผลิตภัณฑใหม, ทีมดูแลโครงการพัฒนาผูบริหาร, หัวหนาคณะทำงาน

พัฒนาวิชาชีพการตลาด เปนตน)

อาจารยปยนุช บุญมา


