Course:

Practical Service Design Thinking
การคิดเชิงออกแบบเพือ่ การบริการ
Duration:
Time:

2 Day Training, 3 Hours/Day
09:00 – 12:00

หลักการและเหตุผล:
หลักสูตรนีน้ ำเสนอหลักกำรและแนวคิดในกำรออกแบบบริกำร โดยเน้นกำรบรรยำย กรณีศึกษำและ Workshop เพื่อนำ
ควำมรู ไ้ ปใช้ในกำรออกแบบสำหรับกำรดำเนินธุรกิ จในยุคปั จจุบัน ผูเ้ ข้ำอบรมจะได้ เรียนรู แ้ นวคิดในกำรออกแบบเพื่อสร้ำง
เส้นทำงสูน่ วัตกรรมทีเ่ ป็ นไปได้ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อควำมสำเร็จในอนำคตขององค์กร
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้ผเู้ ข้ำอบรมเข้ำใจหลักกำรและแนวคิดในกำรออกแบบบริกำร สำมำรถวิเครำะห์และเชื่อมโยงแนวคิดไปสูก่ ำรปฏิบตั ิให้
เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 เพื่อให้ผเู้ ข้ำอบรมรูจ้ กั และเข้ำใจเครือ่ งมือพืน้ ฐำน สำมำรถประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ ได้
 เพื่อให้ผเู้ ข้ำอบรมสำมำรถออกแบบเครือ่ งมือตำมสไตล์ของตนเองได้ในเบือ้ งต้น
 เพื่อให้ผเู้ ข้ำอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิกำรใช้เครือ่ งมือด้วยกรณีศกึ ษำหรือธุรกิจที่ดำเนินอยูจ่ ริง
สิ่งที่จะได้รับ:
 เข้ำใจแนวคิด หลักกำร และสำมำรถนำไปพัฒนำสินค้ำและบริกำรได้
 สำมำรถต่อยอดไปสูก่ ำรพัฒนำเครือ่ งมือที่เหมำะสมกับตนเองหรือทีมงำน
หัวข้อการบรรยาย:
 หลักกำรของแนวคิดเพื่อออกแบบบริกำร (Service Design Thinking Principal)
 กระบวนกำรของแนวคิดเพื่อออกแบบบริกำร (Service Design Thinking Process)
 ทีมออกแบบบริกำร (Service Design Thinking Team)
 กำรออกแบบเครือ่ งมือตำมสไตล์ของตนเองหรือทีมงำน
 Workshop: กรณีศกึ ษำ (หรือธุรกิจที่ดำเนินอยู)่
เหมาะสาหรับ:
 ผูบ้ ริหำร
 เจ้ำของธุรกิจ
 นักกำรตลำด
 นักวิจยั และพัฒนำ
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 11, 25 มิถนุ ำยน 2564 เวลำ 09:00-12:00 น.
(เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่าน Zoom Application)
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 5,900 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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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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E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

