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Mindset หรือ “กรอบความคิด ” หลายๆคนคงเคยได้ยิน คานี้มา
บ้ า ง อย่ า งที่ เ รารู้ กั น อยู่ แ ล้ ว ว่ า กระบวนการทางความคิ ด มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จในชีวิตอย่างมาก เห็นได้ชัดเวลามีคนตั้ง
คาถามยากๆ ในชีวิต คนที่ประสบความสาเร็จมักจะไม่คิดและตอบ
เหมือนคนทั่ว ๆ ไป
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รนี้ ข องทางสมาคมฯ จะแนะน า mindset เพื่ อ
ความสาเร็จและความสุข และ ช่วยให้การทางานของท่านประสบ
ผลสาเร็จและมีความสุขในการทางานได้อย่างไร
สิ่งที่ท่านจะได้รับ:
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ เ รี ย นรู้ ห ลั ก การแยกแยะ และวิ ธี ก าร
ปรับเปลี่ย นทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทางาน
ของตนเองและทีมงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้สึกจิตใจความนึกคิดไปสู่พฤติกรรม
ที่ทาให้ประสบความสาเร็จในการทางานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่องค์กร
3. เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรม
ของตนและผู้อื่น จนเกิดเป็น ความมุ่งมั่น ในการท างาน ทาให้ผู้เข้า
อบรมและองค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา :
พนักงาน หัวหน้างาน และ ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ต้องนาเสนองานให้
หัวหน้า หรือ ลูกค้า
รูปแบบการสัมมนา : ฝึกปฏิบัติ, Work Shop, Case Study
Coaching และ Feedback

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
9.00 น. - 16.30 น.

 What is Mindset?
เจาะแก่นแท้ให้ถึงก้นบึ้งของ Mindset
ที่มาของ Mindset
ผลของ Mindset ต่อ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิต
 Mindset Shift
Mindset แบบไหน work หรือ ไม่ work
วิธีการปรับ Mindset
กรณีศึกษา แนวคิดของผู้บริหารชั้นนาที่ประสบความสาเร็จ
 ขยับปรับเปลี่ยน Mindset
ค้นหาจุดเปลี่ยนด้วยตัวเอง
มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จด้วยเทคนิค mindset shift
 ลงมือทา
Action Plan ปฏิบัติการ shift Mindset
เทคนิคการป้องกัน shift back ของ Mindset
สรุปคาถามและคาตอบ

หลักสูตรแนะนาเพือ่ ต่อยอดการเรียนรู้
วิทยากร

คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล
ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ และอดีตผู้บริหารระดับภูมิภาค
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ทางาน
Value Chain Director, ASEAN at Diversey Hygien
(Thailand) Co.,Ltd.
Planning Manager at Mead Johnson Nutrition, 1999-2001
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หลักสูตร ด้านเพิ่มทักษะและเพิ่มศักยภาพทีมงาน
การวิเคราะห์และเพิ่มศักยภาพทีมงานโดยใช้ MBTI
Mindset - Mindset ของผู้นาทีมงานเพื่อความสาเร็จขององค์กร
Visual Presentation และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วย
หลักสูตร ด้านการขาย
Business Model Canvas - โมเดลเพิ่มยอดขาย ปิดประตูขาดทุน
การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning
: S&OP) ฉบับไปใช้ได้จริง
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