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Course: การคิดเชงิ นวัตกรรมในงานด ้วยเทคนิค Mr.Scamper
(Innovation Thinking By Mr.Scamper Techniques)
วันที่ 15 มิถน
ุ ายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น
หลักการและเหตุผล:
จะว่าไปแล้ ว “ความคิดสร้ างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม” ถือว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นพื ้นฐานของความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กรไปแล้ ว เพราะพนักงานต่างก็ถกู "คาดหวัง" เรื่ องความคิดสร้ างสรรค์และ การคิดเชิงนวัตกรรมในการ
วางแผนงาน การจัดการแก้ ปัญหางานและลูกค้ า แม้ กระทัง่ การสร้ างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ หลักสูตรนี ้จักทาให้ ทา่ น
สามารถเรี ยนรู้และฝึ กฝนทักษะในการคิดสร้ างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อนาไปปรับใช้ ในงานของคุณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม …..
 เข้ าใจในหลักการ เทคนิคและกระบวนการ คิดเชิงสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม มาใช้ ในงาน
 ปรับทัศนะและวิธีการเดิม สู่วิธีการใหม่ๆในการคิดเพื่อแก้ ปัญหางานด้ วยนวัตกรรมเชิงสร้ างสรรค์
 ฝึ กทักษะและแลกเปลี่ยนมุมองความคิดเชิงสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
หัวข้ อการบรรยาย:
 แบบประเมินกระบวนการคิดของคุณ : สร้ างสรรค์ หรือไม่ สร้ างสรรค์
 "หลุมพราง" ของความล้ มเหลวในการคิด
 กระบวนการคิดของไอน์ สไตล์ กับเอดิสัน : ผู้ค้นพบนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ
 กระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์
1. การรวบรวมข้ อมูล
2. การถามคาถาม
3. การตังสมมติ
้
ฐาน
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4. การเข้ าสูตร
5. การให้ รางวัล
 5W1H : เทคนิคการคิดแบบ "นิรันดร์ "
 S-C-A-M-P-E-R : เทคนิคการคิดแบบ "วิ่งแจ้ น"
 กรอบการคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
1. Key Result Areas : ผลลัพธ์ที่สาคัญของงาน
2. Problem Issues : ประเด็นปัญหาที่พบจากงาน
3. Process : กระบวนการของงานที่ทา

 "ปั ญหา" พาให้ คิด - 7P. มุมมองในการคิด เมื่อเผชิญกับปั ญหางานในองค์ กร
 สูตรสาเร็จของการคิดเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ
1. On Top Technique : นวัตกรรมต่อยอด
2. Survey Needs Technique : สารวจความต้ องการของลูกค้ า
3. Feedback Technique : ข้ อเสนอแนะ/คาวิจารณ์จากลูกค้ า
4. Mimic Nature Technique : เลียนแบบธรรมชาติ
5. Eureka Technique : พบโดยบังเอิญ

 การคิด "โดยลาพัง" กับ "เป็ นทีม"
1. สถานการณ์ของงานที่เหมาะกับแต่ละรูปแบบการคิด
2. ข้ อดี ข้ อเสียของแต่ละรูปแบบการคิด
3. ข้ อพึงปฏิบตั ิของแต่ละรูปแบบการคิด
4. เครื่ องที่ใช้ ในการคิดเป็ นทีม
เหมาะสาหรับ :
 พนักงาน หัวหน้ างาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะ วิธีการคิดสร้ างสรรค์ให้ มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
ระยะเวลาฝึ กอบรม :
 1 วัน
วิธีการฝึ กอบรม :
 บรรยาย เกม กรณีศกึ ษา และฝึ กปฏิบตั ิ

อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ ประวัต)ิ
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การศึกษา
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
 ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล
ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท
การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา109 บัญชอ
ผูเ้ ข้าอบรมร ับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจ ังหว ัด Email มาที่ ptstraining3@gmail.com
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-6183752
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Course: การคิดเชงิ นวัตกรรมในงานด ้วยเทคนิค Mr.Scamper
(Innovation Thinking By Mr.Scamper Techniques
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
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E-mail: ____________________________________________________________________________
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