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Course: 
Creativity and Innovation, the Survival of 21st-Century 
Organizations 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม...ความอยู่รอดขององค์กรในศตวรรษที ่21 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

การพฒันาองค์กรเพ่ือให้มีความยัง่ยืนมัน่คงในการเติบโตอย่างต่อเน่ืองได้นัน้ มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้าง
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม ซึง่เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีเปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพฒันาให้องค์กรมี
บคุลากรท่ีมีทกัษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่อยู่เสมอ ดงันัน้ การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
และสรรหานวตักรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกญุแจไขไปสู่การปรับปรุงและพฒันางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนท่ีสําคญัรองรับ
การพฒันาองค์กรทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตซึง่หลกัสตูรนีจ้ะช่วยให้คณุได้ฝึกฝนทกัษะต่างๆ เหล่านัน้ โดยเน้นการฝึกคิดออกจาก
กรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานได้จริง ก่อให้เกิดผลและกระบวนการทํางานแนวใหม่ให้
สามารถจดัการกบัความคิดได้อยา่งมีระบบ มีแบบแผนทําให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีประสทิธิภาพในทกุๆ ด้านในท่ีสดุ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 สามารถคิดและสร้างสรรค์นวตักรรมใหมไ่ด้อยา่งเป็นระบบ 

 สามารถนําเทคนิคการคิดเชิงนวตักรรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สามารถสร้างทศันคติที่ดีและปลกูจิตสํานกึในการคิดเชิงนวตักรรมให้มีประสทิธิภาพตอ่ตนเองและองค์กรได้อย่างยัง่ยืน 
 
หัวข้อการบรรยาย: 

 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในบริบทของนวตักรรม 

 วิทยาศาสตร์, การประดิษฐ์, เทคโนโลยี และนวตักรรม 

 Invention, Commercialization and Diffusion  

 แหลง่ท่ีมาของนวตักรรม (Source of Innovation) 

 Long Wave Cycle 

 เทคโนโลยี S-Curve 

 Dominant Design 

 ขัน้ตอนของกระบวนการทางนวตักรรม (The steps in the innovation process) 

 การสง่มอบคณุค่านวตักรรมไปสูผู่้บริโภค 

 ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และการตลาด 

 Innovation Workshop 
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รูปแบบการฝึกอบรม : 
 การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดความสนกุสนานและเข้าใจง่าย 

 การบรรยายแบบ Participative Technique 

 การแลกเปล่ียนความคิดเหน็และฝึกปฏิบติัร่วมกนั (Workshop)  

 แสดงการสาธิตจําลองให้เกิดการพฒันา (Role Playing ) 

 กระตุ้นให้คิดจากภายในสูภ่ายนอก 

 สื่อมลัติมีเดีย 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้ มีหน้าท่ีและเก่ียวข้องกบัการใช้ทกัษะการคิดในเชิงนวตักรรมในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั
และผู้สนใจทัว่ไป 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
 วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา : โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา    บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


