Course:

Creative, Innovative and Positive Thinking in the
Workplace

การพัฒนาความคิ ดเชิ งสร้างสรรค์และทัศนคติ ทีด่ ีเพือ่ ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั ธุรกิจต่างๆ มักประสบปั ญหาของการขาดแคลนนวัตกรรมซึง่ เป็ นแกนขับเคลือ่ นธุรกิจไปสูค่ วามสาเร็ จ พนักงานส่วน
ใหญ่จะมีลกั ษณะตื่นตัวและมีไฟแรงในการสรรสร้ างสิง่ ใหม่ๆ ให้ กบั ธุรกิจเฉพาะในช่วง 2-3 ปี แรกของการทางานแต่หลังจากนันก็
้
จะมีลกั ษณะถดถอยลงในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์จนมีผลต่อประสิทธิภาพในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ กบั ธุรกิจในที่สดุ
การฝึ กอบรมให้ เห็นความสาคัญและความเกี่ยวข้ องของการเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และการมีความคิดเชิงบวกในการ
ทางานจึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งความเป็ นผู้นาตลาดและการอยู่รอดในการแข่งขันมาจากการมีนวัตกรรม
ทางธุรกิจเป็ นสาคัญ
หัวข้ อการสัมมนา:
 ความเก่งของทีมงานบริ ษัท
 ความมุง่ มัน่ ทางานให้ สาเร็ จ
 ความใส่ใจลูกค้ า
 การทางานเป็ นทีมและร่วมมือในการทางาน
 ความเก่งจากการทางานสมองซีกซ้ ายและขวาของคุณ
 Kick Start Your Creativity
 3 มุมมองของ Creativity
 เกม Creativity
 แหล่งที่มาของ Creativity
 เกม ทักษะการแก้ ปัญหา
 ความสัมพันธ์ระหว่าง Creativity และ Innovation
 ทาไมบริ ษัทจึงไม่มีระบบ Innovation ที่ดี
 เกม การคิดนอกกรอบ
 ระบบของบริ ษัทสาคัญไฉน
 7 Steps for Innovation
 Innovative Thinking
 Product Technology Advantage
 Process Technology
 Technology Push
Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com






Market Pull
การพัฒนา Product & Service
Cresitive Thinking (Creative + Positive)
การ Apply ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และความคิดเชิงบวกในงาน
- ความมุง่ มัน่ ทางานให้ สาเร็ จ
- ความใส่ใจลูกค้ า
- การทางานเป็ นทีมและร่วมมือในการทางาน

รูปแบบการสัมมนา:
 การสัมมนาหลักสูตรนี ้ มุง่ เน้ นผู้เข้ าสัมมนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมและมีการทา Workshop และบทบาทสมมุติ
พร้ อม VDO ประกอบการสัมมนา
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาเอก การบริ หารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริ กา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA )
ประสบการณ์ ทางาน
 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ลัคกี ้สตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
 รองผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริ ษัท โอสถสภา จากัด
 ผู้บริ หารการขายอาวุโส บริ ษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานขาย บริ ษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ ปซี่โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล เช้ าท์อีสเอเซีย จากัด
 ผู้จดั การภาค บริ ษัท พร๊ อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จากัด (พี แอนด์ จี)
 ผู้จดั การทัว่ ไป สายงานการขาย บริ ษัท ทีโอเอ จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายขายทัว่ ไป บริ ษัท โฟร์ โมสต์ ฟรี สแลนด์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 28-29 มกราคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
(เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่ าน Zoom Application)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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