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Activity-Based

DESIGN THINKING FOR

HR INNOVATION
การสรางแนวคิดใหม
เพื่อปรับปรุงงาน HR
ในการอบรมครั้ ง นี้ HR จะได
เครือ่ งมือตาง ๆ ทีจ่ ะชวยจัดและกระตุน
ระบบการคิดใหมองเห็นประเด็นสาเหตุ
ของปญหา วิธกี ารแกไข และสุดทายคือ
มองเห็นสิง่ ทีอ่ ยูน อกกรอบเพือ
่ สราง

แนวคิดใหมในงาน HR

ในขณะเดียวกันก็สามารถสราง
และจัดระบบงาน HR ใหสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น การให เ กิ ด “สิ่ ง ใหม ” ขึ้ น มา
จริง ๆ
การเรียนรูเปน Activity-Based
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่มีสาระและ
สนุกสนาน พรอมคําแนะนําอยางใกลชดิ
จากวิทยากร
อัตราคาอบรมทานละ

เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

สิ่งที่จะไดรับจากการเขาอบรม
 ตนแบบโครงการ “แนวคิดใหม”
ในงาน HR พรอมแผนดําเนินการ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผูจัดการฝาย HR และผูบริหารฟงกชันตาง ๆ ในงาน
HR ที่กําลังมองหาวิธีการใหม ๆ ในการปรับปรุงงาน
HR ใหตรงใจพนักงานและตอบโจทยองคกรมากขึ้น
วิทยากร

ดร.ศศิวัฒน หอยสังข

 ประสบการณตรงในการนําแนวคิด
Design Thinking มาใชในองคกร
จนประสบความสําเร็จมาแลว
ปจจุบัน
 ผูจัดการอาวุโส แผนกสงเสริมการเรียนรู
และพลวัตองคกร องคกรชั้นนํา
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)
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หัวขอการฝกอบรม
1. เขาใจมุมคิดรอบดาน (องคกร, พนักงาน และ HR)
2. เรียนรูวิธีคิดและสรางระบบการคิด เพื่อหาเหตุของปญหา
และทางออก (Design Thinking)
3. การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหหาประเด็นที่ตองการแกไข
ในงาน HR (Workshop 1)
4. เรียนรูเครื่องมือในการผลิตไอเดียสรางสรรคสิ่งใหม
(Workshop 2)
5. แนวทางวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีกวาในงาน HR (Workshop 3)
6. การจัดทําโมเดลตนแบบของทางเลือกที่เหมาะสม (Workshop 4)
7. การจัดทํา Action Plan สําหรับทางเลือกที่ใช (Workshop 5)
8. สรุปผลการเรียนรูและแนวทางประยุกตใช “สิ่งใหม” ในองคกร
9. ถาม-ตอบ
หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การสรางแนวคิดใหมเพื่อปรับปรุงงาน HR รุนที่ 6” (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
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