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เหมาะสําหรับ 
 พนักงานทุกระดับ

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

วัตถุประสงค� 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูแนวทางทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

 เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงวิธีการและเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับ
การทํางานดวยแนวคิดเชิงออกแบบ

 เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําความรู เทคนิค และวิธีการคิดเชิง
ออกแบบไปประยุกตใชกับการทํางานเพ่ือการแกปญหาและ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือผลิตภัณฑใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี การแขงขัน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกรตาง ๆ
ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ สภาวะแวดลอมภายนอกขององคกรกําลัง
อยูในสถานการณที่เรียกวา “Disruptive World ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
นวัตกรรมอยางพลิกผัน (Disruptive Innovation) 

ดังน้ันเร่ืองของความคิดเชิงออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรมและพัฒนา
การทํางาน จึงจําเปนตอการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหการทํางานสามารถ
รับมือกับสภาวะการเปล่ียนแปลงในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ 
Design Thinking เปนกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบดวยการคิดเชิง
สรางสรรค นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมอยางเปนระบบ โดยหัวใจสําคัญ
คือตอบสนองความตองการของลูกคา (Human-Centered) ผานกระบวนการ
เรียนรูจากลูกคาโดยวิธีการตาง ๆ และนํามาระดมความคิดเพ่ือใหไดแนวทาง
หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยในการแกปญหาใหกับลูกคา และการเรียนรูและ
ลงมือทําเพ่ือสรางคุณคาและนวัตกรรม
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หัวข�อการฝ�กอบรม
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หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ความคิดเชิงออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรมและพัฒนาการทํางาน” (วันท่ี 19 ต.ค. 2564)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

 VUCA World กับโลกธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กับการตอบโจทย
ดวย Design Thinking
 แนวคิดหลักของคําวา “ลูกคา” 
กับโลกการทําธุรกิจสมัยใหม
 จุดเร่ิมตนของ Design Thinking กับ
การตอบสนองความตองการของลูกคา
 การสราง Empathy Map 
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
(Customer Delight)
 แนวคิดของ Customer Journey Map 
เพ่ือสราง Customer Engagement
 ความคิดสรางสรรค (Creative) vs 
นวัตกรรม (Innovation) แตกตางกัน
อยางไร 
 ความหมายของการสรางนวัตกรรม
ที่ถูกตอง
 กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอนของการทํา 

Design Thinking

 Empathize
 Define
 Ideate
 Prototype
 Test

 เทคนิค 6 ประการ (E-C-R-M-S-T) 
เพ่ือ Ideate นวัตกรรม
 Eliminate: การตัดออก
 Combine: การรวมเขา
 Re-Arrange (Reverse): 
การจัดเรียง การกลับกระบวนการ

 Modify (Upgrade):
การปรับเปลี่ยนองคประกอบ

 Simplify (System): 
การทําใหงาย  

 Trigger: การจุดประกายความคิด
 Design Thinking กับการสราง
นวัตกรรมการทํางาน 
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


