
 as a tool to optimize business performance

หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

Ê¹ã¨ÊÍº¶ÒÁที่  ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹Ò¡ÅÂØ·¸ì·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ â·Ã 0-25592146-7 หรือ www.sbdc.co.th

สัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ที่ Professional HR ต้องสังเกต เพราะเกี่ยวกับ สุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร 

รูปแบบ ชนิดและระดับ ของรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR

(Types of reports and level of reports)

ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน

(HR Database & Process as a fundamental of Model)

รูปแบบใหม่และภาพรวมของกลยุทธ(์New Model & Strategy Overview) 

รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR (Model Alignment to HR strategy)

พร้อมตัวอย่างประกอบในระดับ High Level ในมิติต่าง ๆ 

 o มิติเกี่ยวกับ Performance

 o มิติเกี่ยวกับ Cost

 o มิติเกี่ยวกับ Quality

 o มิติเกี่ยวกับ Engagement

การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและมิติจากประโยขน์ของรายงานรูปแบบใหม่

ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงาน

ถาม-ตอบ

Course Outline

หลักสูตรนี้ จึงมุ่งหวังที่จะเปิดประเด็น

แนวคิด มุมมองจากผู้บริหาร หรือ 

ธุรกิจที่คาดหวังจากรายงานต่าง ๆจาก HR

  เพื่อบ่งชี้ วัดผล หรือ

สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในด้านต่าง ๆขององค์กร

ผ่านมุมมองจาก Professional HR

  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

     เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจ

นั้น   ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม  ซึ่งแน่นอน

ว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ  ประสิทธิภาพ

ในด้านต่าง ๆของบุคลากร

           Professional HR หลาย ๆท่านอยู่ใน

ช่วงการปรับตัวให้เป็น   Business Partner
ขององค์กร   นอกเหนือจากมุมมอง แ นวคิด

ต่่าง ของ Business Partner แล้ว   ผู้บริหาร

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจ

ในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพ

หรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลใน

มิติต่าง ๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ

ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถ

ทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่าง ๆ เช่น 

 มิติเกี่ยวกับ Performance

 มิติเกี่ยวกับ Cost

 มิติเกี่ยวกับ Quality

 มิติเกี่ยวกับ Engagement

พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560



พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น.   

ค่าธรรมเนียม 5,900 บาท สถานที่ โรงแรม  โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Objective

1)  เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

     กับองค์กรและบุคลากร

2)  สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่างๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น

3)  เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่ดี

4)  ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ เพื่อนำ

     มาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง
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