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Course: 

Creative, Innovative and Positive Thinking in the 

Workplace 
การพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์และทศันคติทีดี่เพือ่ประสิทธิภาพการท างาน 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล:  
ปัจจบุนัธุรกิจตา่งๆ มกัประสบปัญหาของการขาดแคลนนวตักรรมซึง่เป็นแกนขบัเคลือ่นธุรกิจไปสูค่วามส าเร็จ พนกังานสว่น

ใหญ่จะมีลกัษณะตื่นตวัและมีไฟแรงในการสรรสร้างสิง่ใหม่ๆ  ให้กบัธุรกิจเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรกของการท างานแตห่ลงัจากนัน้ก็
จะมีลกัษณะถดถอยลงในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์จนมีผลต่อประสิทธิภาพในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบัธุรกิจในที่สดุ 
การฝึกอบรมให้เห็นความส าคญัและความเก่ียวข้องของการเร่ืองความคดิสร้างสรรค์ นวตักรรม และการมีความคิดเชิงบวกในการ
ท างานจึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในยคุเศรษฐกิจใหม่ซึ่งความเป็นผู้น าตลาดและการอยู่รอดในการแข่งขนัมาจากการมีนวตักรรม
ทางธุรกิจเป็นส าคญั 
 
หัวข้อการสัมมนา: 

 ความเก่งของทีมงานบริษัท 

 ความมุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จ 

 ความใสใ่จลกูค้า 

 การท างานเป็นทีมและร่วมมือในการท างาน 

 ความเก่งจากการท างานสมองซกีซ้ายและขวาของคณุ 

 Kick Start Your Creativity 

 3 มมุมองของ Creativity 

 เกม Creativity 

 แหลง่ที่มาของ Creativity 

 เกม ทกัษะการแก้ปัญหา 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง Creativity และ Innovation 

 ท าไมบริษัทจงึไมม่ีระบบ Innovation ที่ด ี

 เกม การคิดนอกกรอบ 

 ระบบของบริษัทส าคญัไฉน 

 7 Steps for Innovation 

 Innovative Thinking 

 Product Technology Advantage 

 Process Technology  

 Technology Push 

 Market Pull 

 การพฒันา Product & Service  

 Creative Thinking (Creative + Positive) 

 การ Apply ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และความคิดเชิงบวกในงาน 
- ความมุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จ 
- ความใสใ่จลกูค้า 
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- การท างานเป็นทีมและร่วมมือในการท างาน 
 
รูปแบบการสัมมนา: 

 การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เน้นผู้ เข้าสมัมนาเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการมีสว่นร่วมและมกีารท า Workshop และบทบาทสมมตุิ
พร้อม VDO ประกอบการสมัมนา 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
  
การศึกษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลคักีส้ตาร์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จ ากดั 

 ผู้บริหารการขายอาวโุส บริษัท เนสท์เล ่ประเทศไทย จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บริษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคลา่ อินเตอร์เนชัน่แนล เช้าท์อีสเอเซีย จ ากดั 

 ผู้จดัการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จ ากดั (พี แอนด์ จี) 

 ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขายทัว่ไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 21 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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