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หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าความคดิของคนเป็นไปไดใ้น
หลากหลายแนวทางขึน้กบัลักษณะและพฤตกิรรมของเจา้ของ
ความคดินัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ความคดิ (Mindset) ของคนมผีล
อย่างยิง่ต่อผลงาน ยอดขาย การปฏบิตังิาน การกระท า พฤตกิรรม 
ความมุ่งมั่น ความสมัพันธร์ะหว่างบคุคล รวมถงึความสขุของชวีติ
และความสขุในการท างานดว้ย

หลักสตูรนี้พัฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม
ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเปลีย่นมุมมองความคดิ เรยีนรูว้ธิกีารปรับเปลีย่น
DNA ของความคดิ และ ตระหนักถงึผลทีเ่กดิจากความคดิ ฝึกฝน
การตืน่ตัว การอ่าน Mindset ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้ง
ความส าเร็จในงาน 

ฝึกท ากจิกรรมระดมความคดิในเหตุการณ์ตามกรณีศกึษา
เมือ่จบหลักสตูรนี้แลว้ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจและน ามาปรับ
ประยุกตใ์ชก้บัตนเองเพือ่ปรับมุมมอง เปลีย่นความคดิ สรา้งความ
เกง่และกลา้น าไปสูค่วามส าเร็จขององคก์ร

หลกัการและเหตผุล
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

Module 1: Mindset Change
1.เจาะแกน่แทใ้หถ้งึกน้บึง้ของMindset
2.ทีม่าของMindset
3.ผลของMindset ต่อ ผลการปฏบิตังิานและสิง่อืน่ๆในชวีติ
4.กจิกรรม: Workshop “ลว้งลับ...Mindset ใหเ้ป็นรูปธรรม”

Module 2: ปรบั Mindset
5.วสิยัทศัน์ใหม่....ของMindset
6.กรณีศกึษา แนวคดิของผูบ้รหิารชัน้น าทีป่ระสบความส าเร็จ
7.วธิกีารปรับMindset
8.กจิกรรม: กรณีศกึษา“Mindset Change”

Module 3: เปลีย่น Mindset
9.คน้หาจุดเปลีย่น.............ดว้ยตัวเอง
10.การปรับตัวเขา้หาบคุคลที่ “Mindset” ไม่เหมอืนกนั
11.มุ่งมั่นสูค่วามส าเร็จ ดว้ยเทคนคิH I P O
12.กจิกรรม: “กระตุกวญิญาณ สรา้งMindset ใหม่ใหช้วีติ”

Module 4: สูก่ารปฏบิตั ิ
13.การอ่าน Mindset ของบคุคลคนทีเ่กีย่วขอ้ง
- หวัหนา้ ท าความเขา้ใจ Mindset ลูกนอ้ง

เพือ่พัฒนาลูกนอ้งใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
- ลูกนอ้ง ท าความเขา้ใจ Mindset หวัหนา้ เพือ่ท างานใหต้รงใจ

หวัหนา้
- พนักงานขาย ท าความเขา้ใจ Mindset ลูกคา้

เพือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและสรา้งโอกาสทางการขาย
14.Action Plan ปฏบิตักิารเปลีย่นMindset
15.เทคนคิ5 ประการ.....ปกป้องการยอ้นกลับไปทีเ่ดมิ

ของ Mindset
16.สรุปค าถามและค าตอบ

วตัถุประสงค์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปรับเปลีย่นทศันคตใินมุมมอง
ใหม่ ๆ กอ่ใหเ้กดิผลดตี่อการท างานของตนเองและทมีงาน

2.เพือ่พัฒนาความรูส้กึจติใจความนกึคดิไปสูพ่ฤตกิรรมทีท่ าให ้
ประสบความส าเร็จในการท างานและเกดิผลลัพธท์ีด่สีูอ่งคก์ร

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับตัวเขา้หาบคุคลที ่“Mindset” ไม่
เหมอืนกนัได ้

4.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารอ่าน Mindset ของบคุคลที่
เกีย่วขอ้งเพือ่สรา้งผลส าเร็จในงาน

5.เพือ่ตระหนักถงึผลดตี่อความคดิและยอมรับในการปรับพฤตกิรรม
ของตนและผูอ้ืน่จนเกดิเป็นความมุ่งมัน่ในการท างาน
ท าใหผู้เ้ขา้อบรมและองคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
ในทีส่ดุ

เนือ้หาหลกัสูตร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

➢ อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

➢ บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา  

➢ Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

➢ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม์ (ไทย)

จ ากัด จากเยอรมนี

วทิยากร
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

สมคัรกอ่นวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2566 เหลอืเพยีง! 
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