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Course:

Creativity & Innovation
ความคิ ดสร้างสรรค์ เพือ่ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN160009
1 day (9:00 – 16:30)

หลักการและเหตุผล:
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ คือหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่การสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ปรับปรุ ง และพัฒนางานในทุกๆ ด้ าน ใน
การทํางานเชิงรุ กอย่างมีระบบ สร้ างมุมมองโอกาสวิธีการทํางานโดยมีทางเลือกใหม่ๆ ให้ ช่วยลดขันตอนหรื
้
อวิธีการที่ย่งุ ยาก
สลับซับซ้ อนออกไปทําให้ เป็ นวิธีที่งา่ ยขึ ้น โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมออกมาเป็ นขั ้นตอนอย่างเป็ นระบบ พร้ อมทั ้งมี
แนวทางเพื่อตอบสนองกระบวนการคิดและกระบวนการทํ างานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า (ภายใน และภายนอก) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี ้จึงออกแบบมาเพื่อแนะนํากลยุทธ์การพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ ของตนเอง และ จะช่วยให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมได้ เรี ย นรู้ ฝึ กปฏิบัติ ให้ มีแนวทางคิ ดในเชิงสร้ างสรรค์ ม า
ปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดคุณภาพที่ดีขึ ้นของงาน
วัตถุประสงค์
 ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ เทคนิค กลยุทธ์ในการคิด และการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
 ผู้เข้ าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการอบรมมาปรับใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้เข้ าอบรมเกิดความคิดสร้ างสรรค์ในมุมมองใหม่ๆ อันนําไปสูก่ ารทํางานที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้ อการบรรยาย
 มุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางานและการดําเนินชีวติ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการสร้ างความคิดเชิงบวกในการทํางาน (พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ / ทฤษฎีหน้ าต่าง 4 บาน)
 บันได 4 ขันสู
้ ค่ วามสําเร็จ
 เทคนิคการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ ด้ วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
 เทคนิคการบริ หารเวลาอย่างสร้ างสรรค์
เหมาะสําหรั บ
 พนักงานทุกระดับ หัวหน้ างาน ผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับต้ น และผู้สนใจทัว่ ไป ที่ต้องการพัฒนาความคิดเชิงสร้ างสรรค์
ของตัวเองให้ สามารถพัฒนาการทํางานมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ ้น
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Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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