Mindset Change to success
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

15 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดสัมมนาอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
เป็ นทีท
R ราบกันดีวา่ ความคิดของคนเป็ นไปได ้ในหลากหลายแนวทางขึน
V กับลักษณะและพฤติกรรมของเจ ้าของ
ความคิดนัน
V ๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิงR ต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัตงิ าน การกระทํา
ั พันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชวี ต
พฤติกรรม ความมุง่ มัRน ความสม
ิ และความสุขในการทํางานด ้วย
หลั ก สูต รนีVพัฒ นาขึน
V มาเพืRอ ให ้ผู ้เข ้าอบรม ได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารเปลีRยนมุมมองความคิด เรียนรู ้วิธก
ี ารปรั บ เปลีย
R น
DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลทีเR กิดจากความคิด ฝึ กฝนการตืน
R ตัว ฝึ กทํากิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์
ึ ษา เมือ
ตามกรณีศก
R จบหลักสูต รนีVแล ้วผู ้เข ้าอบรมสามารถเข ้าใจและนํ ามาปรั บประยุกต์ใช ้กับตนเองเพืRอปรั บมุมมอง
่ วามสาํ เร็จขององค์กร
เปลีย
R นความคิด สร ้างความเก่งและกล ้า นํ าไปสูค
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารปรับเปลีย
R นทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให ้เกิดผลดีตอ
่ การทํางานของตนเอง
และทีมงาน
ึ จิตใจความนึกคิดไปสูพ
่ ฤติกรรมทีท
2. เพือ
R พัฒนาความรู ้สก
R ําให ้ประสบความสาํ เร็จในการทํางานและเกิดผลลัพธ์
ู่ งค์กร
ทีด
R ส
ี อ
3. เพือ
R ตระหนักถึงผลดีตอ
่ ความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู ้อืน
R จนเกิดเป็ นความมุง่ มัRนใน
การทํางาน ทําให ้ผู ้เข ้าอบรมและองค์กรประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายทีต
R ังV ไว ้ในทีส
R ด
ุ
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: Mindset Change
1. เจาะแก่นแท ้ให ้ถึงก ้นบึงV ของ Mindset
2. ทีม
R าของ Mindset
3. ผลของ Mindset ต่อ ผลการปฏิบัตงิ านและสงิR อืน
R ๆในชวี ต
ิ
4. กิจกรรม: Workshop “ล ้วงลับ... Mindset ให ้เป็ นรูปธรรม
Module 2: ปร ับ Mindset
ั ทัศน์ใหม่....ของ Mindset
5. วิสย
ึ ษา แนวคิดของผู ้บริหารชน
ั V นํ าทีป
6. กรณีศก
R ระสบความสําเร็จ
7. วิธก
ี ารปรับ Mindset
ึ ษา “Mindset Change”
8. กิจกรรม: กรณีศก
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Module 3: เปลีย
 น Mindset
9. ค ้นหาจุดเปลีย
R น.............ด ้วยตัวเอง
่
1. 10. มุง่ มัRนสูความสําเร็จ ด ้วยเทคนิค H I P O
10. กิจกรรม: “กระตุกวิญญาณ สร ้าง Mindset ใหม่ให ้ชีวต
ิ ”
่ ารปฏิบ ัติ
Module 4: สูก
11. Action Plan ปฏิบต
ั ก
ิ ารเปลีย
R น Mindset
12. เทคนิค 5 ประการ.....ปกป้ องการย ้อนกลับไปทีเR ดิมของ Mindset
13. สรุปคําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 31
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ธ ันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
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, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, Mindset, Change, ปรับเปลีย
R น, ทัศนคติ, คิดบวก, องค์กร
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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