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หลักสู ตรอบรมโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMI)
วันทีหนึง
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

14.30 - 14.45
14.45 - 16.00

วันทีสอง
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

14.30 - 14.45
14.45 - 16.00

การตังค่าข้ อมูลเริมต้น ก่อนเริมใช้ งานโปรแกรม (Setup Module)
 การตังค่าข้อมูลเริ มต้น เช่น กําหนดรหัสบัญชี , กําหนดรหัสธนาคาร , กําหนดรายได้-รายหัก ,
กําหนดรู ปแบบงวดการจ่าย , กําหนดประเภทการลา , กําหนดปฏิทินบริ ษทั
พักเบรก
การตังค่าข้ อมูลองค์ กร ก่ อนเริมใช้ งานโปรแกรม (Organization Module)
 การตังค่าข้อมูลองค์กร เช่น บันทึกข้อมูลองค์กร , บันทึกข้อกําหนดองค์กร , บันทึกข้อมูลหน่วยงาน ,
บันทึกข้อมูลตําแหน่ง , บันทึกรายละเอียดงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การตังค่าและการใช้ งานข้ อมูลพนักงาน (Personnel Module)
 การตังค่าข้อมูลพนักงาน เช่น บันทึกบัตรพนักงาน , บันทึกข้อมูลพนักงาน , บันทึกพนักงานทดลองงาน
บันทึกสัญญาจ้างงาน , บันทึกสัญญาคําประกัน , บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ
พักเบรก
การใช้ งานระบบข้ อมูลพนักงาน (Personnel Module) (ต่ อ)
 บันทึกผลงานดีเด่น , บันทึกการลงโทษ , บันทึกปรับตําแหน่งและเงินเดือน ,
บันทึกพ้นสภาพความเป็ นพนักงาน , บันทึกอัตราหักกองทุนสํารอง , บันทึกพนักงานสําหรับกลุ่มผูใ้ ช้
การตังค่าระบบเวลาการทํางาน (Time Attendance Module)
 บันทึกข้อมูลกะงาน , บันทึกรู ปแบบตารางการทํางาน , บันทึกจํานวนวันอนุญาตลาพนักงาน ,
บันทึกข้อยกเว้นรู ดบัตรชัวคราว
พักเบรก
การใช้ งานระบบเวลาการทํางาน (Time Attendance Module) (ต่ อ)
 Import ข้อมูลเวลาการทํางาน
 ประมวลผลเวลาทํางานของพนักงาน
 บันทึกแก้ไข/ปรับปรุ งเวลา
 ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใช้ งานระบบเงินเดือน (Payroll Module)
 บันทึกการจ่าย
 ประมวลผลรายได้
 จัดเก็บข้อมูลนําส่ง, ประมวลผลสิ นปี , ปิ ดงวดการจ่าย
พักเบรก
Work Shop
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วันทีสาม
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

14.30 - 14.45
14.45 - 16.00

การตังค่าสิ ทธิการใช้ งาน/ การตังค่าสิทธิการอนุมตั ิ (Administrator / Approve Center Module)
 Define Permission
 ผูใ้ ช้
 Audit Trail
 บันทึกสิ ทธิการมองเห็นข้อมูล
 บันทึกสิ ทธิการอนุมตั ิ
 บันทึกลําดับขันการอนุมตั ิ
พักเบรก
การใช้ งานระบบการขออนุมตั ิ (Approve Center Module) (ต่อ)
 บันทึกขออนุมตั ิลา
 บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุ งเวลา
 บันทึกขออนุมตั ิแลกกะงาน
 บันทึกขออนุมตั ิทาํ งานล่วงเวลา
 บันทึกอนุมตั ิการร้องขอ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใช้ งานระบบการอบรม (Training Module)
 กําหนดหลักสูตรอบรม
 บันทึกขออนุมตั ิอบรมภายนอก
 บันทึกขออนุมตั ิอบรมภายใน
 บันทึกขออนุมตั ิจองห้องอบรม
 บันทึกค่าใช้จ่ายในการอบรม
พักเบรก
การใช้ งานระบบการอบรม (Training Module) (ต่อ)
 บันทึกขออนุมตั ิลงทะเบียน
 บันทึกถอนลงทะเบียน
 บันทึกประเมินผลอบรม
 บันทึกผลอบรม
 บันทึกรับรายงานผลอบรม
 บันทึกใบผ่านการอบรม
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วันทีสี
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

14.30 - 14.45
14.45 - 16.00

การใช้ งานระบบสวัสดิการ (Welfare Module)
 กําหนดประเภทสวัสดิการ
 บันทึกเงือนไขสวัสดิการ
 บันทึกคําร้องสวัสดิการ
 บันทึกจ่ายสวัสดิการ
 บันทึกชําระสวัสดิการ
 บันทึกเบิกทรัพย์สิน
 บันทึกคืนทรัพย์สิน
 ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน
พักเบรก
การใช้ งานระบบการกู้ยืม (Loan Management Module)
 กําหนดรู ปแบบเงินกู้
 บันทึกคําร้องเงินกู้
 บันทึกจ่ายเงินกู้
 บันทึกชําระเงินกู้
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใช้ งานระบบการรับสมัครงาน (Recruitment Module)
 บันทึกขออนุมตั ิอตั รากําลังคน
 บันทึกใบสมัคร
 ปฏิทินนัดสอบ
 บันทึกการทําข้อสอบ
 บันทึกตรวจข้อสอบ
พักเบรก
การใช้ งานระบบการรับสมัครงาน (Recruitment Module) (ต่ อ)
 ปฏิทินนัดสัมภาษณ์
 บันทึกผลสัมภาษณ์
 บันทึกสํารองรายชือ
 บันทึก Black List
 บันทึกจัดการข้อมูลผูส้ มัคร
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วันทีห้ า
09.00 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 – 14.00

การใช้ งานระบบ ESS (Employee Self Service Module)
 ข้อมูลประวัติส่วนตัว
 การเปลียนรหัสผ่าน
 ข้อมูลปกติ/สาย/ออกก่อน/ขาดงาน
 การขออนุมตั ิลา
 การขออนุมตั ิทาํ งานล่วงเวลา
 การขอแก้ไข/ปรับปรุ งเวลา
 การอนุมตั ิการร้องขอ
พักเบรก
การใช้ งานระบบ ESS (Employee Self Service Module) (ต่อ)
 การขออนุมตั ิอบรมภายนอก
 การบันทึกใบสมัคร
 ปฏิทินวันหยุดบริ ษทั
 ปฏิทินตารางการทํางาน
 รายการสรุ ปการทํางาน
 E-Pay slip
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใช้ งานระบบจัดการฐานข้ อมูล (Microsoft SQL Server)
 วิธีการ Backup Database
 วิธีการ New Database
 วิธีการ Restores Database
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