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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 คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมน ี

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

2 สงิหาคม 2565 
  09.00 – 16.00 น. 

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

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ ความคดิของคนเป็นไปไดใ้นหลากหลายแนวทางขึน้กบัลกัษณะและพฤตกิรรมของเจา้ของ
ความคดินัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม ความคดิ (Mindset) ของคนมผีลอยา่งยิง่ตอ่ผลงาน ยอดขาย การปฏบิตังิาน การกระทํา 
พฤตกิรรม ความมุง่มั่น ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล รวมถงึความสขุของชวีติ และความสขุในการทํางานดว้ย 
 หลักสตูรนี้พัฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเปลีย่นมุมมองความคดิ เรยีนรูว้ธิกีารปรับเปลีย่น 
DNA ของความคดิ และ ตระหนักถงึผลทีเ่กดิจากความคดิ ฝึกฝนการตืน่ตัว การอา่น Mindset ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่สรา้งความสําเร็จในงาน ฝึกทํากจิกรรมระดมความคดิในเหตุการณ์ตามกรณีศกึษา เมือ่จบหลักสตูรนี้แลว้ผูเ้ขา้
อบรมสามารถเขา้ใจและนํามาปรับประยุกตใ์ชก้ับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลีย่นความคดิ สรา้งความเก่งและกลา้ 
นําไปสูค่วามสําเร็จขององคก์ร 
 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปรับเปลีย่นทัศนคตใินมมุมองใหม ่ๆ กอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การทํางานของตนเอง
และทมีงาน 

2. เพือ่พัฒนาความรูส้กึจติใจความนกึคดิไปสูพ่ฤตกิรรมทีทํ่าใหป้ระสบความสําเร็จในการทํางานและเกดิผลลพัธ์
ทีด่สีูอ่งคก์ร 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับตวัเขา้หาบคุคลที ่“Mindset” ไมเ่หมอืนกนัได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารอา่น Mindset ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งผลสําเร็จในงาน 
5. เพือ่ตระหนักถงึผลดตีอ่ความคดิและยอมรับในการปรับพฤตกิรรมของตนและผูอ้ืน่ จนเกดิเป็นความมุง่ม่ันใน

การทํางาน ทําใหผู้เ้ขา้อบรมและองคก์รประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นทีส่ดุ 
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Module 1: Mindset Change  
1. เจาะแกน่แทใ้หถ้งึกน้บึง้ของ Mindset 
2. ทีม่าของ Mindset 
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3. ผลของ Mindset ตอ่ ผลการปฏบิตังิานและสิง่อืน่ๆในชวีติ 
4. กจิกรรม: Workshop “ลว้งลบั... Mindset ใหเ้ป็นรปูธรรม” 

Module 2: ปรบั Mindset 
5. วสิยัทัศนใ์หม.่...ของ Mindset 
6. กรณีศกึษา แนวคดิของผูบ้รหิารช ัน้นําทีป่ระสบความสาํเร็จ 
7. วธิกีารปรับ Mindset  
8. กจิกรรม: กรณีศกึษา “Mindset Change” 

Module 3:  เปลีย่น Mindset 
9. คน้หาจดุเปลีย่น.............ดว้ยตวัเอง 
10. การปรบัตวัเขา้หาบคุคลที ่“Mindset” ไมเ่หมอืนกนั 
11. มุง่มั่นสูค่วามสําเร็จ ดว้ยเทคนคิ   H    I    P   O   
12. กจิกรรม: “กระตกุวญิญาณ สรา้ง Mindset ใหมใ่หช้วีติ” 

Module 4: สูก่ารปฏบิตั ิ
13. การอา่น Mindset ของบคุคลคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หวัหนา้ ทําความเขา้ใจ Mindset ลกูนอ้ง เพือ่พัฒนาลกูนอ้งใหทํ้างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ลกูนอ้ง ทําความเขา้ใจ Mindset หวัหนา้ เพือ่ทํางานใหต้รงใจหวัหนา้ 
 พนักงานขาย ทําความเขา้ใจ Mindset ลกูคา้ เพือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและสรา้งโอกาสทางการขาย 

14. Action Plan ปฏบิตักิารเปลีย่น Mindset 
15. เทคนคิ 5 ประการ.....ปกป้องการยอ้นกลบัไปทีเ่ดมิของ Mindset 
16. สรปุคําถามและคําตอบ 

 
 
 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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 ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
อบรม, สมัมนา, Mindset, Change, ปรับเปลีย่น, ทัศนคต,ิ คดิบวก, คดิบวกตอ่องคก์ร 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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