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HR
INNOVATION

รุ�นท่ี 9
มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
 หลักสูตรนี้จะชวยใหหนวยงาน HR มองเห็นวิธีการ

สรางนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง

ในการบริหารคนใหมีสวนในการดึงดูด รักษา และจูงใจ
ใหพนักงานทํางานไดดีย่ิงข้ึน

 หลักสูตร HR Innovation ออกแบบตามหลักการมอง
แบบเห็นภาพ ผสมผสานกับเคร่ืองมืออื่น ๆ เพ่ือชวยให
มองนอกกรอบไดอยางสรางสรรคและสามารถนําไป
ประยุกตเพ่ือสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดจริง

วัตถุประสงค�
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดความรูความเขาใจพื้นฐานในเร่ือง

นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดความรูความเขาใจในเรื่อง 
“นวัตกรรมในงาน HR” และไดแนวทางเบ้ืองตน
เพ่ือประยุกตใช

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูและเคร่ืองมือ
ในเรื่องนวัตกรรมไปใชเพ่ือเปนทางเลือกในการประยุกต
ใชในงานได

วิทยากร
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ�
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการสรางนวัตกรรมและ
การพัฒนาองคกร

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�
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สวนท่ี 3 : การ
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สวนท่ี 2 : 
ความคิด
สรางสรรค
ในงาน
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 บันไดแหง
การอนุมาน 
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องคกรแหง
การเรียนรู
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 เขาใจ 
Mental 
Model และ
เลือกใชงาน
ไดเปน
 เขาใจและ
สามารถ
ประยุกต
ใชแนวทาง
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สวนท่ี 4 : 
การเช่ือมโยง
นวัตกรรม
กับงาน HR

 การศึกษา
นวัตกรรม
ในงาน HR 
จากองคกร
ตัวอยาง
 การระดม
สมองเพ่ือ
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 บรรยาย
 ยกตัวอยาง
ประกอบ
 ระดมสมอง
 ทํากิจกรรม
เด่ียว/กลุม

 ความรูที่
ไดรับไป
ปรับเปลี่ยน
ตัวเอง
ในดาน
ความคิด 
ความรูสึก 
และการ
กระทํา และ
สามารถ
ประยุกตใช
ในงานได

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


