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มอบวุฒิบัตร

HRIS
การออกแบบและพัฒนาระบบ

อยางมีประสิทธิผล

ระบบ HRIS (Human Resources Information System)
หรือฐานขอมูลในการบริหารงานบุคคลเปนระบบที่จําเปน
อยางยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพการทํางานของ HR เพื่อ
ใหสามารถตอบคําถามตาง ๆ ในดานบุคลากรใหกับผู
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
บริหารไดทันความตองการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ผูที่จะพัฒนาระบบ HRIS และผูใชงาน
ระบบงานตาง ๆ
เพื่อรูความสามารถของโปรแกรมที่ดี
HR จําเปนตองเขาใจวาจะออกแบบระบบอยางไร จึงจะ
ตอบสนองการใชงาน และยิ่งกวานั้น คือ ทําอยางไรจึง
วิทยากร
จะติดตั้ง และพัฒนาระบบตอไปได เพื่อปองกันไมใหงาน
สะดุดเปนชวง ๆ
อาจารยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตผูจัดการโครงการออกแบบระบบงานและโปรแกรม HRIS ในหลักสูตรนี้ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานการ
บริหารงาน HR การออกแบบระบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบ
ตามมาตรฐาน ERP หลายโครงการ
วิทยากรผูมีประสบการณดาน HR กวา 30 ป ทั้งใน
HRIS ใหกับหลาย ๆ องคกรจะมาถายทอดประสบการณ
อุตสาหกรรม รถยนต ธนาคาร เชาซื้อ วัสดุกอสราง ประกันภัย
จริง และแนะนําหลักใหทุกทานไดทราบถึง ขอควรระวัง
หลักทรัพย บรรจุภัณฑ และการผลิต ฯลฯ
และวิธีการแกไขปญหาทั้งในแงของระบบและผูใชงานให
ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหอัตรากําลังคน การบริหาร
สามารถใชระบบ HRIS ไดอยางจริงจังในองคกร
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือน การประเมินคางาน
การออกแบบสายความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนา
ระบบ HRIS การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช KPI และ
Competency ฯลฯ
ผลงานเขียน
HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธดานบริหารคน”
SMART JD คําบรรยายลักษณะงานบุคลิกใหม “กระชับ
ฉลาด คลองแคลว ใชประโยชนไดหลากหลาย”

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 8 ส.ค. 2561 ลด 300 บาท

วัตถุประสงค

เพื่อใหทราบหลักเกณฑ วิธีการเลือกโปรแกรม HRIS มาใชในองคกร
เพื่อใหทราบถึงวิธีการออกแบบระบบงานและโปรแกรม HRIS ไดอยางถูก
ตองและมีประสิทธิผล
เพื่อใหทราบวิธีวัดประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ HRIS ได

เนื้อหาหลักสูตร

ทําความรูจักระบบ HRIS (Human Resources
Information System)

ความสําคัญ

องคประกอบที่ตองมีในระบบ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป VS การพัฒนา
โปรแกรมเอง VS การจาง Vendor พัฒนาให
สิ่งที่ควรทราบหากตองการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การสรางแผนภูมิ Gantt Chart เพื่อการควบคุม
การดําเนินงานโครงการ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดความตองการ
ของระบบ

ขั้นตอนและขอพึงระวังในการออกแบบและพัฒนาระบบขึ้นใชเอง

การจัดเตรียมโครงการ

การเก็บขอมูลระบบงานปจจุบัน และออกแบบความตองการ

การพัฒนาระบบงาน

การทดสอบ

การเตรียมขึ้นระบบ

การขึ้นระบบ

การวัดประสิทธิภาพของระบบ
ตัวอยางกรณีศึกษาการพัฒนาระบบ HRIS ในองคกร
ถาม-ตอบ พรอมแนวทางการแกไขปญหา
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