How to effectively implement HRIS (1D)

Course outline
หลักสู ตร: การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
(How to effectively implement HRIS)
(1วัน)
โดย

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริ หารทรัพยากรณ์บุคคลกว่า 25 ปี
เป็ นวิทยากรและที่ปรึ กษาองค์กรทัว่ ไป
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
“SMART JD คาบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

หลักการ/แนวความคิด
ในโลกของยุคการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีแ่ ละข่าวสาร ปั จจัยด้าน ระบบงานสารสนเทศ (Information
Technology) ถือเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จขององค์กรปั จจัยหนึ่ง ขณะเดียวกันระบบงาน HRIS ก็ถือเป็ นปั จจัย
แห่งความสาเร็ จของการบริ หารงานบุคคลขององค์กรด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาคือ ท่านทราบหรื อไม่วา่ ท่านใช้
ความสามารถของ HRIS ได้คุม้ ค่ากับเวลาและจานวนเงินมหาศาลที่ท่านได้ลงทุนไปกับระบบ HRIS หรื อเปล่า
....และระบบงานของท่านมีประสิ ทธิ ภาพจริ งหรื อ...และจะวัดผลความคุม้ ค่าได้อย่างไร ?
ไม่วา่ จะเป็ นระบบงานสาเร็ จรู ปที่มีอยูท่ วั่ ไป หรื อ จะจ้างเจ้าของระบบมาพัฒนา ทั้งที่มีอยู่
ภายในประเทศหรื อภายนอก ล้วนแต่เป็ นระบบที่ออกแบบมาจากกระบวนการทางานที่เป็ นมาตรฐาน เป็ น
กระบวนการที่ใช้กนั ทัว่ ไป แต่องค์กรย่อมมีบริ บทของตนเอง ดังนั้นกาออกแบบและพัฒนาระบบงาน HRIS ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริ บทนั้น แต่จะต้องคุม้ ค่าทั้งเวลา เงินลงทุน และมีประสิ ทธิ ผล นัน่ คือ
สิ่ งที่ทา้ ทาย
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเลือกโปรแกรม ที่จะนามาพัฒนาใช้ใน

องค์กร
 2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถออกแบบระบบงานและโปรกรม HRIS ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิผล
 3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถบริ หารโครงการและวัดประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาระบบ HRIS ได้

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร










โปรแกรมสาเร็ จรู ป กับการพัฒนาโปรแกรม มีความแตกต่างและมีขอ้ ดี- ข้อด้อย อย่างไร
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ HRIS
การเริ่ ม HRIS ควรจะเริ่ มที่ใด การตัดสิ นใจเลือกซอฟท์แวร์ ที่ดีที่สุด ระบบควรมีอะไร ใครที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโปรแกรมมาใช้ในองค์กร
 การประเมินระบบงาน (Application)
 การประเมิน ผูพ้ ฒั นาระบบงาน (Vendor)
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน HRIS
 คุณลักษณะที่ดีของระบบ HRIS
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ขั้นตอนการจัดเตรี ยมโครงการ (Preparation)
 ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานปั จจุบนั /วิเคราะห์ออกแบบความต้องการ (Blueprint)
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน (Development)
 ขั้นตอนการเตรี ยมระบบ /พัฒนาโปรแกรมส่ วนเพิ่ม และการทดสอบ (Realization)
 ขั้นตอนการเตรี ยมขึ้นระบบ (Prepare to Go-Live)
 ขั้นตอนการขึ้นระบบ ( Go-Live & Support)
กรณี กาหนดวัตถุประสงค์ให้หน่วยงาน HRIS เป็ นหน่วยงาน Profit Center
ถาม-ตอบ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ Business Flow เพื่อหาความต้องการออกแบบระบบงาน
กรณี ศึกษา : ตัวอย่างการพัฒนาระบบ HRIS

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