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Mindset Change to success 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

25 มนีาคม 2564 
  09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 เป็นทีTทราบกนัดวีา่ ความคดิของคนเป็นไปไดใ้นหลากหลายแนวทางขึน̂กบัลักษณะและพฤตกิรรมของเจา้ของ
ความคดินัน̂ๆ อยา่งไรก็ตาม ความคดิ (Mindset) ของคนมผีลอย่างยิTงต่อผลงาน ยอดขาย การปฏบิัตงิาน การกระทํา 
พฤตกิรรม ความมุง่มัTน ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล รวมถงึความสขุของชวีติ และความสขุในการทํางานดว้ย 
 หลักสูตรนี^พัฒนาขึน̂มาเพืTอใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รียนรูว้ธิกีารเปลีTยนมุมมองความคดิ เรียนรูว้ธิกีารปรับเปลีTยน 
DNA ของความคดิ และ ตระหนักถงึผลทีTเกดิจากความคดิ ฝึกฝนการตืTนตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลทีTเกีTยวขอ้ง
เพืTอสรา้งความสําเร็จในงาน ฝึกทํากจิกรรมระดมความคดิในเหตุการณ์ตามกรณีศกึษา เมืTอจบหลักสูตรนี^แลว้ผูเ้ขา้
อบรมสามารถเขา้ใจและนํามาปรับประยุกตใ์ชก้ับตนเองเพืTอปรับมุมมอง เปลีTยนความคดิ สรา้งความเก่งและกลา้ 
นําไปสูค่วามสาํเร็จขององคก์ร 
 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปรับเปลีTยนทศันคตใินมมุมองใหม ่ๆ กอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การทํางานของตนเอง
และทมีงาน 

2. เพืTอพัฒนาความรูส้กึจติใจความนกึคดิไปสูพ่ฤตกิรรมทีTทําใหป้ระสบความสําเร็จในการทํางานและเกดิผลลัพธ์
ทีTดสีูอ่งคก์ร 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับตัวเขา้หาบุคคลทีT “Mindset” ไมเ่หมอืนกนัได ้
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารอ่าน Mindset ของบคุคลทีTเกีTยวขอ้งเพืTอสรา้งผลสาํเร็จในงาน 
5. เพืTอตระหนักถงึผลดตีอ่ความคดิและยอมรับในการปรับพฤตกิรรมของตนและผูอ้ืTน จนเกดิเป็นความมุง่มัTนใน
การทํางาน ทําใหผู้เ้ขา้อบรมและองคก์รประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีTตัง̂ไวใ้นทีTสดุ 
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Module 1: Mindset Change  
1. เจาะแกน่แทใ้หถ้งึกน้บึง̂ของ Mindset 
2. ทีTมาของ Mindset 
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3. ผลของ Mindset ตอ่ ผลการปฏบัิตงิานและสิTงอืTนๆในชวีติ 
4. กจิกรรม: Workshop “ลว้งลบั... Mindset ใหเ้ป็นรปูธรรม” 

 
Module 2: ปรบั Mindset 
5. วสิยัทศันใ์หม่....ของ Mindset 
6. กรณีศกึษา แนวคดิของผูบ้รหิารช ัXนนําที�ประสบความสาํเร็จ 
7. วธิกีารปรับ Mindset  
8. กจิกรรม: กรณีศกึษา “Mindset Change” 

Module 3:  เปลี�ยน Mindset 
9. คน้หาจุดเปลีTยน.............ดว้ยตัวเอง 
10. การปรบัตวัเขา้หาบคุคลที� “Mindset” ไมเ่หมอืนกนั 
11. มุง่มัTนสูค่วามสําเร็จ ดว้ยเทคนคิ   H    I    P   O   
12. กจิกรรม: “กระตกุวญิญาณ สรา้ง Mindset ใหมใ่หช้วีติ” 

Module 4: สูก่ารปฏบิตั ิ
13. การอา่น Mindset ของบคุคลคนที�เกี�ยวขอ้ง 

• หัวหนา้ ทําความเขา้ใจ Mindset ลูกนอ้ง เพืTอพัฒนาลกูนอ้งใหทํ้างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
• ลกูนอ้ง ทําความเขา้ใจ Mindset หัวหนา้ เพืTอทํางานใหต้รงใจหัวหนา้ 
• พนักงานขาย ทําความเขา้ใจ Mindset ลูกคา้ เพืTอวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและสรา้งโอกาสทางการขาย 

14. Action Plan ปฏบิตักิารเปลี�ยน Mindset 
15. เทคนคิ 5 ประการ.....ปกป้องการยอ้นกลับไปทีTเดมิของ Mindset 
16. สรุปคําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

  

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
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Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, Mindset, Change, ปรับเปลีTยน, ทัศนคต,ิ คดิบวก, คดิบวกตอ่องคก์ร 


