พลิกโฉม...คน&องค์ กร กับการก้ าวสู่ยคุ Digital HR (1D)

Course outline
พลิกโฉม...คน&องค์กร กับการก้าวสู่ ยุค Digital HR
(สั มมนาเชิงปฏิบัติการ)

(Transform people & organization to Digital Era.)
(1 วัน)
โดย

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักการ/แนวความคิด


ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใ่ นยุคดิจิตอล ที่จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ

บริ หารจัดการอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไป
อย่างรวดเร็ วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็ นส่ วนหนึ่งในการดารงชี วติ ประจาวันของคนยุคใหม่ แต่ยงั
หมายถึงการทางานด้วย ทาให้คนรุ่ นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทางาน
ด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์ สไตล์ และเงื่อนไขที่
เปลี่ยนไปของคนรุ่ นนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่ นใหม่ที่จะเป็ นกาลังสาคัญขององค์กร ในขณะที่
องค์กรเอง จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริ หารและพัฒนาบุคลากร ให้กา้ วทัน
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่ งที่จะต้อง
เชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู ้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยีด่ ิจิตอล ให้เป็ นหนึ่งเดียวกับการ
ขับเคลื่อนธุ รกิจและการทางาน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริ หารคนในยุคดิจิตอล
 เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital ที่มีผลต่อการบริ หารจัดการคน

ลองค์กรอย่างไร
 เพื่อนาความรู ้และเทคนิ คไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้
บริ บทใหม่
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
 Digital HR คืออะไร และมีหน้าตาอย่างไร ?
 ทาไมต้อง Digital HR ? ความสาคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริ หารจัดการคน และ

องค์กร
 วิวฒ
ั นากรของการบริ หารคนและองค์กร ตั้งแต่ยคุ HR 1.0 ถึง HR 3.0 และ การก้าวสู่ HR 4.0
 ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทยกับความต้องการ ไลฟ์ สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น
 การรับรู ้ข่าวสาร
 เงื่อนไขการทางานที่เปลี่ยนไป
 การตัดสิ นใจเลือกนายจ้าง
 ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนองค์กรสู่ การเป็ น Digital Organization
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในองค์กร
 ขับเคลื่อนธุ รกิจด้วยเทคโนโลยีด่ ิจิตอล
 สร้างสังคมคุณภาพและความร่ วมมือภายในองค์กร
 พัฒนาพนักงานให้พร้อมเข้าสู่ ยคุ เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
 สร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีด่ ิจิตอล
 กรณี ศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริ การ
 การพัฒนาสู่ การเป็ น Digital HR
 จุดเริ่ มต้นของ Digital HR
 การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR
 การพัฒนาระบบ Digital HRIS เป็ นเครื่ องมือช่วยสร้าง Digital Organization และ Digital HR
 กรณี ศึกษาการพัฒนาระบบ Digital HRIS
 ผลิกโฉมหน้า HR Practices หรื อ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
 Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยูใ่ นโลกดิติตอลได้อย่างไร
 Digital HR กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริ การได้อย่งไร
 Digital HR กับการรักษาและสร้างความร่ วมมือภายในองค์กรได้อย่งไร
 Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรได้อย่งไร
 เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ ยคุ Digital HR
 ปั ญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital HR และการกาหนดแผนการปฏิบตั ิ (Tactical Plan)
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Work Shop / กรณีศึกษา
 การเตรี ยมตัวสู่ การเป็ น Digital Organization และ Digital HR การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ธุ รกิจ และการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร
 ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนางาน HR เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิติตอล

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
 การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
 อภิปรายกลุ่ม
 Case Study และ Workshop
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