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Course: การคดิเชงินวตักรรมในงานดว้ยเทคนคิ Mr.Scamper  
(Innovation Thinking By Mr.Scamper Techniques) 

วนัที ่15 มถินุายน 2564 
เวลา 13.00-16.00  น 

หลักการและเหตุผล: 
            จะวา่ไปแล้ว “ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวตักรรม” ถือวา่เป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานของความสามารถ
ของบคุลากรในองค์กรไปแล้ว เพราะพนกังานตา่งก็ถกู "คาดหวงั" เร่ืองความคดิสร้างสรรค์และ  การคดิเชิงนวตักรรมในการ
วางแผนงาน การจดัการแก้ปัญหางานและลกูค้า แม้กระทัง่การสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ หลกัสตูรนีจ้กัท าให้ทา่น
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการคดิสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวตักรรม เพ่ือน าไปปรับใช้ในงานของคณุ  
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ….. 

 เข้าใจในหลกัการ เทคนิคและกระบวนการ คิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาใช้ในงาน 

 ปรับทศันะและวิธีการเดมิ สู่วิธีการใหม่ๆ ในการคดิเพ่ือแก้ปัญหางานด้วยนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 ฝึกทกัษะและแลกเปล่ียนมมุองความคดิเชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม 
หัวข้อการบรรยาย:  

 แบบประเมินกระบวนการคิดของคณุ : สร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์ 

 "หลุมพราง" ของความล้มเหลวในการคิด 
 กระบวนการคิดของไอน์สไตล์กับเอดสัิน : ผู้ ค้นพบนวตักรรมเพ่ือมนษุยชาติ 

 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 1. การรวบรวมข้อมลู 
 2. การถามค าถาม 
 3. การตัง้สมมตฐิาน 
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 4. การเข้าสตูร 
 5. การให้รางวลั 

 5W1H : เทคนิคการคิดแบบ "นิรันดร์" 
 S-C-A-M-P-E-R : เทคนิคการคิดแบบ "วิ่งแจ้น" 
 กรอบการคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 
 1. Key Result Areas : ผลลพัธ์ท่ีส าคญัของงาน 
 2. Problem Issues : ประเด็นปัญหาท่ีพบจากงาน 
 3. Process : กระบวนการของงานที่ท า 

 "ปัญหา" พาให้คิด - 7P. มุมมองในการคิด เม่ือเผชิญกับปัญหางานในองค์กร 
 สูตรส าเร็จของการคิดเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 1. On Top Technique : นวตักรรมตอ่ยอด 
 2. Survey Needs Technique : ส ารวจความต้องการของลกูค้า 
 3. Feedback Technique : ข้อเสนอแนะ/ค าวิจารณ์จากลกูค้า 
 4. Mimic Nature Technique : เลียนแบบธรรมชาติ 
 5. Eureka Technique : พบโดยบงัเอิญ 

 การคิด "โดยล าพัง" กับ "เป็นทมี"  
 1. สถานการณ์ของงานท่ีเหมาะกบัแต่ละรูปแบบการคิด 
 2. ข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบการคิด 
 3. ข้อพงึปฏิบตัิของแต่ละรูปแบบการคิด 

 4. เคร่ืองท่ีใช้ในการคิดเป็นทีม 
เหมาะส าหรับ : 

 พนกังาน หวัหน้างาน ท่ีต้องการพฒันาทกัษะ วิธีการคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
ระยะเวลาฝึกอบรม : 

 1 วนั  
 
วิธีการฝึกอบรม : 

 บรรยาย เกม กรณีศกึษา และฝึกปฏิบตัิ 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัต)ิ 
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การศึกษา 
 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบคุคล 

 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิขา้มจงัหวดั  Email มาที ่ptstraining3@gmail.com 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Course: การคดิเชงินวตักรรมในงานดว้ยเทคนคิ Mr.Scamper  

(Innovation Thinking By Mr.Scamper Techniques  

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
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E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

 

 

 


