การจัดทารายงาน HR เชิ งบริ หารเพื่อการจัดการ (พร้ อมสูตร Excel) (1D)

Course outline
การจัดทารายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้ อมสู ตร Excel)
(สั มมนาเชิงปฏิบัติการ)

(HR Reporting For Managerial)
(1 วัน โดยนา Notebook มาด้ วย)
โดย

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักการ/แนวความคิด


ข้อมูลสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารองค์กร ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และใช้ในการตัดสิ นใจ
เพื่อการบริ หารจัดการ ก็คือความต้องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้านการ
ขาย การเงิน การผลิต เป็ นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็ นรายงานที่ผบู ้ ริ หารมีความต้องการมากขึ้นเรื่ อย
ๆ เนื่องจากเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จหลักของการดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั และอนาคต แต่ HR มักจะ
นาเสนอรายงานที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ หาร อาจเป็ น
เพราะขาดความรู ้และประสบการณ์ความต้องการด้านธุ รกิจ ไม่ทราบวิธีการจัดทารายงานเชิงบริ หาร
หรื อทราบแต่ไม่รู้สูตรการคานวณ หรื อขาดทักษะการใช้โปรแกรม หลักสู ตรนี้ ท่านจะได้เรี ยนรู ้วธิ ี การ
จัดทารายงานเชิงบริ หาร ตั้งแต่ความจาเป็ นต้องมีรายงานเรื่ องใดบ้างที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เทดนิควิธีการ
จัดทารายงาน สู ตรการคานวณ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาด้วยโปรแกรม Excel เพื่อจักได้จดั ทารายงานได้
รวดเร็ ว ถูกต้อง ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ หาร

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้าน HR ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเชิ งบริ หารธุ รกิจ
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้วธิ ี การจัดทารายงานและสู ตรการคานวณในรายงานต่าง ๆ
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทารายงาน เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้อง
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การจัดทารายงาน HR เชิ งบริ หารเพื่อการจัดการ (พร้ อมสูตร Excel) (1D)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
 กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและข้อมูลสารสนเทศของงาน HR
 ประโยชน์และความจาเป็ นของรายงาน และลักษณะข้อมูลสารสนเทศของงาน HR ที่ดี
 รายงานพื้นฐานที่ควรมีเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานด้าน HR
 ปั จจัยสาคัญ 7 ประการ ในการพิจารณาจัดทารายงานด้าน HR เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
 กรณี ศึกษาตัวอย่างรายงานและการใช้ประโยชน์จากรายงานในโมดูลต่าง ๆ
 การใช้สูตรต่าง ๆ เพื่อเพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดทารายงาน และสู ตรสาคัญที่ใช้บ่อย ๆ
 เรี ยนรู ้การจัดทาสู ตรในโปแกรม Excel
 การบริ หารทรัพยากรบุคคลในมุมมองทุนมนุษย์(Human Capital)
 ข้อมูลด้าน HR ที่ผบ
ู ้ ริ หารองค์กร ต้องการใช้เพื่อการบริ หารองค์กรและการตัดสิ นใจเชิ งธุ รกิจ
 กรณี ศึกษารายงานด้าน HR ที่ผบ
ู ้ ริ หารต้องการ (พร้อมการวิเคราะห์และประโยชน์) อาทิเช่น
 จานวนและสัดส่ วนต่าง ๆ ด้านกาลังคน
 ประสิ ทธิ ภาพการสรรหาคัดเลือกคนขององค์กร
 ต้นทุนและงบประมาณในด้าน ต่าง ๆ ของทรัพยากรบุคคล
 ต้นทุนพนักงาน (Cost of Employee)
 สถิติและประสิ ทธิ ภาพการทางาน
 อัตราการลาออกของพนักงาน แบบหลายมุมมอง เพื่อการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา
 สัดส่ วนองค์ประกอบของค่าตอบแทนพนักงาน
 ต้นทุนการพัฒนาและฝึ กอบรม
 ตัวชี้วดั ที่สาคัญพร้อมสู ตรการคานวณ
 ฯลฯ
 ขั้นตอนการทา One-Page Report เพื่อความสะดวกในการอ่านรายงานของผูบ้ ริ หาร

Work Shop / กรณีศึกษา




การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวอย่างรายงานด้าน HR
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทารายงานประเภทต่าง ๆ และสู ตรที่ใช้บ่อยโดยโปรแกรม Excel

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