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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การจัดทํารายงาน HR เชิงบริหารเพือ
การจัดการ (พร้ อมสูตร Excel)
(HR Reporting For Managerial)

วิทยากร: อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
PRINCIPLES

ข้ อมูลสําคัญสําหรับผู้บริหารองค์กร ทีOใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และใช้ ในการตัดสินใจเพืOอการบริหาร
จัดการ ก็คือความต้ องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้ านการขาย การเงิน การผลิต เป็ น
ต้ น และรายงานด้ าน HR ก็เป็ นรายงานทีOผ้ บู ริ หารมีความต้ องการมากขึ \นเรืO อย ๆ เนืOองจากเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จ
หลักของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต แต่ HR มักจะนําเสนอรายงานทีOเป็ นเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นส่วนใหญ่ ไม่
ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริหาร อาจเป็ นเพราะขาดความรู้และประสบการณ์ความต้ องการด้ านธุรกิจ ไม่ทราบ
วิธีการจัดทํารายงานเชิงบริหาร หรื อทราบแต่ไม่ร้ ูสตู รการคํานวณ หรื อขาดทักษะการใช้ โปรแกรม หลักสูตรนี \ ท่านจะ
ได้ เรี ยนรู้วธิ ีการจัดทํารายงานเชิงบริหาร ตังแต่
\ ความจําเป็ นต้ องมีรายงานเรืO องใดบ้ างทีOผ้ บู ริหารต้ องการ เทคนิค
วิธีการจัดทํารายงาน สูตรการคํานวณ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําด้ วยโปรแกรม Excel เพืOอจักได้ จดั ทํารายงานได้
รวดเร็ว ถูกต้ อง ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริหาร
OBJECTIVES

1. เพืOอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกีOยวกับข้ อมูลด้ าน HR ทีOมีผลต่อการตัดสินใจเชิงบริหารธุรกิจ
2. เพืOอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้วิธีการจัดทํารายงานและสูตรการคํานวณในรายงานต่าง ๆ
3. เพืOอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมฝึ กปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรม Excel ในการจัดทํารายงาน เพืOอให้ ได้ รายงานทีOถกู ต้ อง รวดเร็ ว
AREAS OF STUDY

1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและข้ อมูลสารสนเทศของงาน HR
ประโยชน์และความจําเป็ นของรายงาน และลักษณะข้ อมูลสารสนเทศของงาน HR ทีOดี
รายงานพื \นฐานทีOควรมีเพืOอใช้ ในการปฏิบตั งิ านด้ าน HR
ปั จจัยสําคัญ 7 ประการ ในการพิจารณาจัดทํารายงานด้ าน HR เพืOอให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรณีศกึ ษาตัวอย่างรายงานและการใช้ ประโยชน์จากรายงานในโมดูลต่าง ๆ
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6. Workshop การวิเคราะห์ตวั อย่างรายงาน
7. การใช้ สตู รต่าง ๆ เพืOอเพิOมความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดทํารายงาน และสูตรสําคัญทีOใช้ บอ่ ย ๆ
8. เรี ยนรู้การจัดทําสูตรในโปแกรม Excel
9. Workshop ฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดทํารายงานและสูตรทีOใช้ บอ่ ยโดยโปรแกรม Excel
10. การบริ หารทรัพยากรบุคคลในมุมมองทุนมนุษย์(Human Capital)
11. ข้ อมูลด้ าน HR ทีOผ้ บู ริหารองค์กร ต้ องการใช้ เพืOอการบริ หารองค์กรและการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
12. กรณีศกึ ษารายงานด้ าน HR ทีOผ้ บู ริหารต้ องการ (พร้ อมการวิเคราะห์และประโยชน์) อาทิเช่น
• จํานวนและสัดส่วนต่าง ๆ ด้ านกําลังคน
•
•
•
•
•
•
•

ประสิทธิภาพการสรรหาคัดเลือกคนขององค์กร
ต้ นทุนและงบประมาณในด้ าน ต่าง ๆ ของทรัพยากรบุคคล
ต้ นทุนพนักงาน (Cost of Employee)
สถิตแิ ละประสิทธิภาพการทํางาน
อัตราการลาออกของพนักงาน แบบหลายมุมมอง เพืOอการวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหา
สัดส่วนองค์ประกอบของค่าตอบแทนพนักงาน
ต้ นทุนการพัฒนาและฝึ กอบรม

• ตัวชี \วัดทีOสําคัญพร้ อมสูตรการคํานวณ
• ฯลฯ
13. ขันตอนการทํ
\
า One-Page Report เพืOอความสะดวกในการอ่านรายงานของผู้บริ หาร
หมายเหตุ หัวข้ อทีOเสนอสามารถปรับเปลีOยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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