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Course: 
Creative, Innovative and Positive Thinking in the 
Workplace 

การพฒันาความคดิเชิงสรา้งสรรคแ์ละทศันคตทิีด่เีพือ่ประสทิธิภาพการทาํงาน 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล:  
ปัจจบุนัธุรกิจต่างๆ มกัประสบปัญหาของการขาดแคลนนวตักรรมซึ่งเป็นแกนขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความสาํเรจ็ พนกังานส่วนใหญ่

จะมีลกัษณะตื่นตวัและมีไฟแรงในการสรรสรา้งส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัธุรกิจเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรกของการทาํงานแต่หลงัจากนัน้ก็จะมี

ลกัษณะถดถอยลงในเร่ืองของความคิดสรา้งสรรคจ์นมีผลต่อประสิทธิภาพในการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ใหก้ับธุรกิจในท่ีสดุ การ

ฝึกอบรมใหเ้ห็นความสาํคญัและความเก่ียวขอ้งของการเร่ืองความคิดสรา้งสรรค ์นวตักรรม และการมีความคิดเชิงบวกในการ

ทาํงานจึงเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งความเป็นผูน้าํตลาดและการอยู่รอดในการแข่งขนัมาจากการมีนวตักรรม

ทางธุรกิจเป็นสาํคญั 

 

หัวข้อการสัมมนา: 

• ความเก่งของทีมงานบรษิัท 

• ความมุง่มั่นทาํงานใหส้าํเรจ็ 

• ความใส่ใจลกูคา้ 

• การทาํงานเป็นทีมและรว่มมือในการทาํงาน 

• ความเก่งจากการทาํงานสมองซกีซา้ยและขวาของคณุ 

• Kick Start Your Creativity 

• 3 มมุมองของ Creativity 

• เกม Creativity 

• แหล่งท่ีมาของ Creativity 

• เกม ทกัษะการแกปั้ญหา 

• ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Creativity และ Innovation 

• ทาํไมบรษิัทจงึไม่มรีะบบ Innovation ท่ีด ี

• เกม การคิดนอกกรอบ 

• ระบบของบรษิัทสาํคญัไฉน 

• 7 Steps for Innovation 

• Innovative Thinking 

• Product Technology Advantage 

• Process Technology  

• Technology Push 

• Market Pull 

• การพฒันา Product & Service  

• Creative Thinking (Creative + Positive) 

• การ Apply ความคิดสรา้งสรรค ์นวตักรรม และความคิดเชงิบวกในงาน 

- ความมุง่มั่นทาํงานใหส้าํเรจ็ 

- ความใส่ใจลกูคา้ 
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- การทาํงานเป็นทีมและรว่มมือในการทาํงาน 

 

รูปแบบการสัมมนา: 

• การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลาง โดยเนน้การมส่ีวนรว่มและมกีารทาํ Workshop และบทบาทสมมตุิ

พรอ้ม VDO ประกอบการสมัมนา 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิารหรือหวัหนา้สายงาน 

• นกัการตลาด, นกัส่ือสารการตลาด 

• นกัขายท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดสรา้งยอดขาย 

• ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 

• ผูส้นใจทั่วไปท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการคดิ 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

  

การศึกษา      

• ปรญิญาเอก การบรหิารธุรกจิ จากสหรฐัอเมรกิา (PhD in Management, American University of Human Sciences, USA) 

• พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ประสบการณท์าํงาน 

• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ลคักีส้ตารอิ์นเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

• รองผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บรษิัท โอสถสภา จาํกดั 

• ผูบ้รหิารการขายอาวโุส บรษิัท เนสทเ์ล่ ประเทศไทย จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บรษิัท ยิลเลตต ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาการขาย บรษิัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอรเ์นชั่นแนล เชา้ทอี์สเอเซีย จาํกดั 

• ผูจ้ดัการภาค บรษิัท พร๊อคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จาํกดั (พี แอนด ์จี) 

• ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานการขาย บรษิัท ทีโอเอ จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝ่ายขายทั่วไป บรษิัท โฟรโ์มสต ์ฟรีสแลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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