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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การพฒันา Mindset ที�ถกูตอ้งดว้ยพลงัแหง่ความคดิ 
(เจาะลกึ 5 ความคดิ คดิบวก คดิสรา้งสรรค ์คดิเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิรกุ) 

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกว่า 25 ปี 

 
 

27 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรุงเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที\จัดอบรมอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

U 
 

 
หลกัการและเหตผุล  

     เป็นที\ทราบกนัดวีา่ปัจจบุันความคดิ(Mindset)ของคนเป็นไปไดใ้นหลากหลายแนวทางซึ\งขึน̂อยู่
กบัลักษณะและพฤตกิรรมของแตล่ะคนวา่จะมคีวามคดิ (Mindset) ไปในทศิทางไหน โดยแตล่ะ
ความคดิ (Mindset) ก็ยอ่มสง่ผลถงึ การกระทํา หรอื พฤตกิรรมที\แสดงออกมา ซึ\งหากใครมคีวามคดิ
ที\ถกูตอ้งก็ยอ่มแสดงออกมาในดา้นด ีแตก่ลับกนั ถา้ใครมคีวามคดิที\ผดิก็ยอ่มแสดงออกมาในดา้นที\
ไมด่ ี
    หลักสตูรนีจั̂ดขึน̂เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเปลี\ยนมมุมองเปลี\ยนความคดิ จากความคดิที\
ผดิ ใหก้ลายเป็นถกู จากไมเ่คยคดิใหค้ดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การพัฒนากระบวนการทาง
ความคดิซึ\งประกอบดว้ย 5 ความคดิ คอื คดิบวก คดิสรา้งสรรค ์คดิเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิรกุ 
ซึ\ง 5 ความคดินี^จะเป็นตัวชว่ยสง่เสรมิใหเ้ราม ีความคดิ(Mindset)ที\ดขี ึน̂ไดโ้ดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่ม
ทํากจิกรรม Workshop ที\ประยกุตข์ึน̂ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรมแตล่ะกลุม่โดยวทิยากรผูม้ากดว้ย
ประสบการณ์และเมื\อจบการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถนําไปประยกุตใ์ชแ้ละตอ่ยอดความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง 
 
วัตถปุระสงค ์
1.  เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปรับเปลี\ยนความคดิ (Mindset) ในมมุมองใหม ่ๆ กอ่ใหเ้กดิ
ผลดตีอ่การทํางานของตนเอง 

2. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึความสําคัญของการพัฒนา 5 ความคดิ เพื\อสรา้ง
ความสําเร็จใหต้นเองและองคก์ร  

3. เพื\อใหเ้ขา้อบรมนําความรูท้ี\ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1 ผลของ Mindset สูก่ารทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 
1.Mindset คอือะไร? 

• ที\มาของ Mindset 
• ความหมายของ Mindset 

2.ผลของ Mindset ตอ่การปฏบิัตงิานและสิ\งอื\นๆในชวีติ 
3.กจิกรรม Workshop : เขา้ใจ Mindset อยา่งถอ่งแท ้
4.Mindset 12 ขอ้ ที\คณุจําเป็นตอ้งม…ี ตัวอยา่งเชน่ 

• มุง่มั\นตัง̂ใจ มุง่สูค่วามสําเร็จ 
• ละเอยีด สมบรูณ์ รอบคอบ 
• ความสขุ ความสนุก 

5.เทคนคิการปรับ Mindset อยา่งไร ใหป้ระสบความสําเร็จ 
• เปิดมมุมองปรับความคดิ 
• สํารวจ Mindset ตัวเองที\ตอ้งเปลี\ยน 
• คัดเลอืกเรื\องที\จําเป็นตอ้งเปลี\ยน 
• วเิคราะห ์วางแผน และ ลงมอืเปลี\ยนอยา่งแน่วแน่… ไมย่ดึตดิกบัความคดิเดมิ 
• ตดิตาม ประเมนิผล 

6.การปรับตัวเขา้หาบคุคลที\ “Mindset” ไมเ่หมอืนกนั 
7.มุง่มั\นสูค่วามสําเร็จดว้ยเทคนคิ HIPO 
8.กจิกรรม : ปฏบิตักิารเปลี�ยน Mindset 
 
Module 2 กระตุน้ความคดิพชิติการทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
9.เจาะลกึ 5 ความคดิ!!! ที\มผีลตอ่การพัฒนา Mindset ที\ถกูตอ้ง 

• ความคดิที\ 1 คดิบวก (Positive Thinking) 
o ปรับความคดิจากผูท้ี\ไมเ่คยคดิบวกใหค้ดิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o กจิกรรม Workshop : ทะลายกาํแพงความคดิ พชิติการทาํงานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
• ความคดิที\ 2 คดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

o คดิอยา่งสรา้งสรรค ์คดิตา่ง....เพื\อมองหาเป้าหมายใหม่ๆ ในการทํางาน 
o กจิกรรม Workshop : คดิอยา่งสรา้งสรรค ์ตอ่ยอดความคดิใหท้าํงานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
• ความคดิที\ 3 คดิเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

o เทคนคิการบรหิารจัดการความคดิอยา่งเป็นระบบ 
o กจิกรรม Workshop : การคดิอยา่งเป็นระบบ ....เพื�อแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 

• ความคดิที\ 4 คดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking)    
o สรา้งกระบวนการคดิวเิคราะหเ์พื\อประสทิธภิาพในการทํางาน 

• ความคดิที\ 5 คดิเชงิรกุ (Proactive Thinking) 
o ผสานความคดิ…สรา้งกระบวนการคดิอยา่งเป็นรปูธรรม 

10.การพัฒนา 5 ความคดิอยา่งเป็นรปูธรรม…สูก่ารพัฒนา Mindset ที\ถกูตอ้ง 
11.การประยกุตใ์ช ้5 ความคดิ และ Mindset ที\ถกูตอ้งเพื\อพชิติการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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12.กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ช ้5 ความคดิและ Mindset พชิติความสาํเร็จ 
13.สรปุ คําถามและคําตอบ   
   
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื\อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที\จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  


