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• มีระบบเก็บผลการประเมินอบรมของพนักงานในแตละรุน  พรอม

 ทั้งตัดเกณฑประเมินตามคะแนนที่ไดใหอัตโนมัติ
• บันทึกผลประเมินติดตามวัดประสิทธิภาพการทำงานหลังการ

 ฝกอบรมในแตละรุนจากผูจัดการแผนกพรอมทั้งตัดเกณฑประเมิน

 ตามคะแนนที่ไดใหอัตโนมัติ

วิทยากร

• ลดเอกสารแบบฟอรมประเมินหลักสูตรที่ตองพิมพใหพนักงานใช

 สำหรับประเมินหลักสูตรที่ไดไปอบรมมา  โดยใหพนักงานเขามา

 ประเมินหลักสูตรผานระบบแทน
• พนักงานสามารถเขามาตรวจสอบดูประวัติการอบรมของตนเอง

 ผานระบบได ทำใหชวยลดเวลาการทำงานของฝายบุคคลในการที่

 ตองคอยตรวจสอบประวัติการอบรมใหแกพนักงานแตละคน
• นำผลประเมินท่ีพนักงานประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ

 จากการอบรมหลักสูตรมาวิเคราะหตอไปไดวา จะเปดอบรมหลักสูตร

 นี้อีกหรือไม เพื่อจะไดจัดอบรมใหตรงกับความตองการและชวยลด

 คาใชจายในการอบรมหลักสูตรที่ไมจำเปนได
• นำงบประมาณท่ีเปรียบเทียบกับคาใชจายในการฝกอบรมมาตรวจสอบ

 การใชงบประมาณของแตละแผนกและนำไปเปนขอมูล  ในการ

 วางแผนงบประมาณการฝกอบรมในปตอๆ ไปได 
• นำขอมูลการฝกอบรมของพนักงานมาวัด KPI วาไดตรงตามเปาหมาย

 ท่ีองคกรกำหนดไวหรือไม เพ่ือหาวิธีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 ตอไป
• นำผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ หลังการอบรมของพนักงาน

 มาเปนตัววัดไดวา พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดรับการฝกอบรม

 มานั้น ประยุกตใชกับงานใหเกิดประโยชนไดหรือไม และหลักสูตร

 ที่อบรมนั้นเหมาะสมกับพนักงานหรือไม

ประโยชนที่ไดรับจากการใชโปรแกรม

ความตองการพื้นฐานของโปรแกรม

• สามารถตอบสนองความจำเปนขององคกรได แกไขปญหาอุปสรรค

 จากการขาดแคลนพนักงานท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนรองรับการขยายตัว

 ของธุรกิจความกาวหนาขององคกรได
• สามารถสนองความจำเปนของภารกิจท่ีเปนปญหาและของพนักงานได
• ผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงส่ิงท่ีตนจะบรรลุจากโครงการฝกอบรม

 ท้ังวัตถุประสงค เน้ือหาวิชา ระยะเวลา ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับ

 จากการฝกอบรม

พรอมสรรพดวยรายงานใชภายในองคกร รายงานวิเคราะห
และรายงานสำหรับสงหนวยงานราชการ เชน

• รายงานสรุปผลการประเมินอบรมของพนักงาน
• รายงานประวัติการฝกอบรมพนักงาน
• รายงานสรุปยอดงบประมาณการฝกอบรมและคาใชจายแผนก
• รายงานสรุป KPI การฝกอบรมของพนักงาน ฯลฯ
• แบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท2)
• คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดท่ีเก่ียวของและ

 รายการคาใชจายในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 2-1)
• คำขอรับการรับรองหลักสูตรในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝป/ฝย 3)
• คำขอรับรองหลักสูตรในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 2-2)
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• CPU : SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา

• RAM : 4 GB หรือสูงกวา แนะนำที่ 8 GB

• HDD : 10 GB หรือสูงกวา

• Optional : CD, DVD Rom Drive

• OS : Windows Server 2008 หรือสูงกวา

• Database : MSSQL 2008 R2 หรือสูงกวา

• Software ที่เกี่ยวของ

  : IIS Version 7 ขึ้นไป

   .Net Framework Version 3.5, 4.0 และ 4.5

   CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป

   (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)

• Mail Server : Gmail.com, Hotmail.com หรือ อีเมลบริษัท

• ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”

Call Center Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409  



■ ขั้นตอนการทำงานของระบบแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
 • การเตรียมขอมูลหลักสูตรอบรม

 • การจัดทำแผนอบรมประจำปและการเปดอบรมหลักสูตร

 • การประเมินผลอบรมและติดตามประสิทธิภาพหลังการอบรม

■ ระบบไดถูกออกแบบมาตอบสนองความตองการของทุกๆ คน
 ในองคกรตั้งแต
 • ผูบริหาร, ผูจัดการแผนก, ฝายบุคคล, พนักงาน, วิทยากร 

• สามารถเขามาตรวจสอบงบประมาณการอบรม ตามที่ไดอนุมัติไว

 ในระบบได

• สามารถตรวจสอบผลหลังจากอบรมแตละหลักสูตร และเรียกรายงาน

 ตรวจสอบได

• จะทราบรายละเอียดหลักสูตรที่พนักงานตองการจะอบรม เพื่อนำ

 มาวิเคราะหวา แตละหลักสูตรจะสามารถนำมาพัฒนาการทำงาน

 ของพนักงานใหดีขึ้นไดอยางไรบาง

• ใหขอมูลหลักสูตรท่ีแตละตำแหนงงานภายในสังกัดแผนกของตนเอง

 จำเปนตองเขาอบรมแกทางฝายบุคคล

• ใหขอมูลหลักสูตรท่ีแตละตำแหนงงานภายในสังกัดแผนกของตนเอง

 ตองการเขาฝกอบรมเพิ่มเติมเสริมทักษะแกทางฝายบุคคล

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยสามารถติดตาม

 วัดผลการทำงานหลังผานการมาฝกอบรมไดโดยใหขอมูลประเมิน

 ประสิทธิภาพหลังการอบรมของพนักงานในแผนกตนเอง แกทาง

 ฝายบุคคล เพื่อทราบวาการฝกอบรมนี้มีผลตอการพัฒนางานของ

 แผนกตามเปาหมายที่ตองการหรือไม

• มีเมลแจงเตือนไปยังผูจัดการเพื่อใหทราบรายชื่อของพนักงาน  ใน

 สังกัดที่จะเขาอบรมในแตละหลักสูตร

• สามารถเขามายืนยันผูเขาอบรมในสังกัดของตนเองไดและสามารถ

 คัดเลือกรายชื่อพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติเขารับการอบรม  ใน

 แตละหลักสูตรได

• สามารถตรวจสอบประวัติการอบรมของพนักงานในสังกัดได  เพื่อ

 จะไดวิเคราะหและตรวจสอบวาพนักงานแตละทานผานการอบรม

 หลักสูตรใดแลวบาง

  บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาของทุกองคกร   การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก การฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามที่องคกรตั้งเปาหมายไว

  ดังนั้นทุกองคกรจึงหันมาใหความสำคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ซึ่งจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ   การจะพัฒนาฝกอบรมพนักงานองคกรจำเปนตองวิเคราะหและสำรวจความตองการฝกอบรมใหสอดคลองกับนโยบาย

ความจำเปนและงบประมาณ โดยจัดทำเปนแผนฝกอบรมประจำปข้ึนมา กำหนดหลักสูตรอบรมพรอมคาใชจายและจัดทำตารางการอบรม

สำหรับแผนกตางๆ ในองคกร สำหรับการฝกอบรมก็ตองมีการเตรียมข้ันตอนตางๆ รวมถึง วิทยากรฝกอบรม, สถานท่ีจัดการฝกอบรม และ

แจงเตือนพนักงานใหเขารับการฝกอบรม

  ภายหลังการอบรมแลว ก็ตองมีการเก็บประวัติการอบรมพรอมบันทึกผลประเมินพนักงานและวิทยากร รวมถึงคาใชจายตางๆ

นอกจากนั้นยังตองติดตามประสิทธิภาพและวัดผลหลังการอบรม  เพื่อนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคชี้วัดขององคกร  และ

สามารถนำขอมูลไปแกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาเติบโตอยางยั่งยืนได ซึ่งในรายละเอียดตางๆ นั้น  ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะตองมีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการรวบรวมและประเมินผลทั้งกอนและหลังการอบรมอยางมาก 

  BUSINESS PLUS จึงไดออกแบบระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนการพัฒนาฝกอบรม (e-Training) เพ่ือเนนชวยงาน

ฝายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝกอบรม

• กำหนดดัชนีชี้วัดการฝกอบรม เพื่อนำไปวัดผล KPI ภายในองคกร

 ในเร่ืองของการฝกอบรมได สำหรับการพัฒนาหรือเขาระบบมาตรฐาน

 ตางๆ เชน ISO ในรุนและเวอรช่ันตางๆ และสามารถกำหนดขอมูล

 ที่เกี่ยวของกับระบบ ISO ในรายงานได   เชน รหัสเอกสาร, วันที่

 ประกาศใช, วันที่สิ้นสุด เปนตน

• ลดความวุนวาย ที่ฝายบุคคลตองคอยแจงใหพนักงานทราบถึงคิว

 การอบรม โดยสงอีเมลแจงเตือนใหผูเขาอบรมรับทราบกอน ถึงวัน

 อบรมจริงและสามารถสงอีเมลแจงเตือนไดไมจำกัดครั้งจนถึงวันที่

 เริ่มอบรม ตลอดจนการแจงเตือนไปยังหัวหนาของพนักงานผูเขา

 อบรมทราบไดดวย

• มีปฏิทินการฝกอบรมท่ีสามารถดูตารางการเปดอบรมไดอยางงายดาย

 และมีประสิทธิภาพ โดยแบงการแสดงผลปฏิทินตามลักษณะการ

 ใชงานของพนักงานแตละคนได เชน ฝายบุคคล, ผูจัดการแผนก,

 พนักงานทั่วไป เปนตน

• พิมพรายงานการฝกอบรมสงกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดทันที 

โดยรวมแลวฝายบุคคลไดรับประโยชนอยางมาก ตั้งแต
 • ลดเวลาการรวบรวมหลักสูตรการจัดทำตารางอบรม

 • ลดการคนหาเอกสารหลักสูตรท่ีตองการ ดวยการคนหาตามหัวขอ

  ประเภทหลักสูตรในระบบ

 • สามารถจัดเก็บประวัติการฝกอบรมพนักงานไดอยางมี

  ประสิทธิภาพ สะดวกในการสืบคนและนำขอมูลไปใชประกอบ

  การพัฒนาเสนทางกาวหนาของพนักงานตอไปได

 • ลดเวลาการทำงาน มีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน

 • ออกรายงานสงหนวยงานราชการและรายงานภายในสำหรับ

  วิเคราะหตางๆ เพื่อเปนประโยชนทั้งกับแผนก, ผูบริหาร และ

  องคกรไดอยางรวดเร็ว

 • ออกรายงานนำสงกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสามารถนำสง

  รายชื่อพนักงานในระหวางปได โดยที่รายงานไมแสดงชื่อ

  พนักงานคนเดิมที่เคยนำสงแลว

ผูบริหาร

ผูจัดการแผนก

• ควบคุมกระบวนการฝกอบรมไดอยางเปนระบบ

ฝายบุคคล

คุณสมบัติเดนและการทำงานของระบบพัฒนาฝกอบรม

• ฝายบุคคลสามารถชวยควบคุมดูแลงบประมาณและคาใชจาย การ

 จัดฝกอบรมของแตละแผนกภายในองคกรได

• เก็บรายละเอียดหลักสูตรท่ีจะจัดเปดอบรมใหแกพนักงานไดไมจำกัด

 จำนวนหลักสูตร

• สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ีจะเขาอบรมในแตละแผนก

 ได เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกในการเปดอบรมประจำป โดยระบบ

 จะแสดงรายชื่อพนักงานตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไวในหลักสูตร

• สามารถเรียกรายงานตรวจสอบไดวามีพนักงานคนใดบางท่ีคุณสมบัติ

 ตรงตามหลักสูตรแตยังไมไดเขาอบรม เพ่ือใชสำหรับวิเคราะหและ

 วางแผนการอบรมในครั้งถัดไป

• จัดทำแผนการฝกอบรมไดท้ังในกรณีท่ีจัดเปดฝกอบรมตามท่ีไดจาก

 ผลสำรวจ  และกรณีที่เปดใหมีการฝกอบรมระหวางป ที่ทั่วๆ ไป

 เรียกกันวา แผนฉุกเฉินเพื่อตอบสนองความตองการเรงดวนได

• รองรับแผนการพัฒนาบุคลากร เชน กำหนดตำแหนงงานท่ีตองการ

 เขารับอบรม,  กำหนดหลักสูตรที่ผูอบรมตองผานการอบรมหัวขอ

 พื้นฐานกอน เปนตน

• เปดอบรมหลักสูตรตามแผนการฝกอบรมโดยสามารถจัดทำตาราง

 การฝกอบรมและกำหนดไดวาแตละรุน ใหอบรมชวงวันใด, สถานที่

 อบรมใด. วิทยากรอบรม, ระบุพนักงานท่ีตองการฝกอบรม โดยอิงตาม

 แผนการอบรมท่ีจัดทำไวไดอยางถูกตองลดเวลาการทำงานของฝาย

 บุคคลอยางมาก

• รองรับการบันทึกงบประมาณอบรมประจำป ทั้งในสวนของการขอ

 อนุมัติอบรมและเมื่อไดรับการอนุมัติแลว  ก็สามารถเขามายืนยัน

 การอบรมในระบบได

• หลังจากที่อบรมเรียบรอยแลว สามารถเขามาทำการปดอบรมเพื่อ

 สรุปคาใชจายที่ใชในการอบรมในแตละหลักสูตร และสามารถเรียก

 รายงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดได

• สามารถเขามายืนยันไดวาพนักงานคนใดเขามาอบรมหรือไมไดเขา

 มาอบรม และระบุสาเหตุที่ไมไดเขาอบรมได
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พนักงานจะไดรับประโยชน

• อำนวยความสะดวกในการใชงาน ในกรณีท่ีพนักงานไมอยูประจำ
 สำนักงาน สามารถใชงานระบบผาน Internet ได
• มีอีเมลแจงเตือนเมื่อใกลถึงกำหนดการอบรม  โดยระบบจะสง
 อีเมลใหอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดตามที่ทางฝายบุคคลตั้งคาไว
• พนักงานทราบตารางการอบรมของตนเองลวงหนา ในรูปแบบ
 ปฏิทินที่งาย เพื่อวางแผนการทำงานที่สอดคลองกับตารางการ
 อบรม สงตองานหรือมอบหมายงานเพื่อใหการทำงานตอเนื่อง
 ไมติดปญหาวาตองรอพนักงานทานน้ันเพราะพนักงานไปอบรม
• พนักงานสามารถใหคะแนนประเมินความพึงพอใจและบอกถึง
 ประโยชนท่ีไดรับจากหลักสูตรท่ีตนเองไดไปอบรมเพ่ือประโยชน
 ในการวิเคราะหตอไป เชน เหมาะที่จะสงพนักงานรุนอื่นๆ ไป
 อบรมตอหรือไม หรือตองเปลี่ยนสถาบัน หรือผูบรรยาย
• สามารถตรวจสอบประวัติการฝกอบรมของตนเองได

ระบบการฝกอบรมพนักงานผานเว็บ
e-Training



■ ขั้นตอนการทำงานของระบบแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
 • การเตรียมขอมูลหลักสูตรอบรม

 • การจัดทำแผนอบรมประจำปและการเปดอบรมหลักสูตร

 • การประเมินผลอบรมและติดตามประสิทธิภาพหลังการอบรม

■ ระบบไดถูกออกแบบมาตอบสนองความตองการของทุกๆ คน
 ในองคกรตั้งแต
 • ผูบริหาร, ผูจัดการแผนก, ฝายบุคคล, พนักงาน, วิทยากร 

• สามารถเขามาตรวจสอบงบประมาณการอบรม ตามที่ไดอนุมัติไว

 ในระบบได

• สามารถตรวจสอบผลหลังจากอบรมแตละหลักสูตร และเรียกรายงาน

 ตรวจสอบได

• จะทราบรายละเอียดหลักสูตรที่พนักงานตองการจะอบรม เพื่อนำ

 มาวิเคราะหวา แตละหลักสูตรจะสามารถนำมาพัฒนาการทำงาน

 ของพนักงานใหดีขึ้นไดอยางไรบาง

• ใหขอมูลหลักสูตรท่ีแตละตำแหนงงานภายในสังกัดแผนกของตนเอง

 จำเปนตองเขาอบรมแกทางฝายบุคคล

• ใหขอมูลหลักสูตรท่ีแตละตำแหนงงานภายในสังกัดแผนกของตนเอง

 ตองการเขาฝกอบรมเพิ่มเติมเสริมทักษะแกทางฝายบุคคล

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยสามารถติดตาม

 วัดผลการทำงานหลังผานการมาฝกอบรมไดโดยใหขอมูลประเมิน

 ประสิทธิภาพหลังการอบรมของพนักงานในแผนกตนเอง แกทาง

 ฝายบุคคล เพื่อทราบวาการฝกอบรมนี้มีผลตอการพัฒนางานของ

 แผนกตามเปาหมายที่ตองการหรือไม

• มีเมลแจงเตือนไปยังผูจัดการเพื่อใหทราบรายชื่อของพนักงาน  ใน

 สังกัดที่จะเขาอบรมในแตละหลักสูตร

• สามารถเขามายืนยันผูเขาอบรมในสังกัดของตนเองไดและสามารถ

 คัดเลือกรายชื่อพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติเขารับการอบรม  ใน

 แตละหลักสูตรได

• สามารถตรวจสอบประวัติการอบรมของพนักงานในสังกัดได  เพื่อ

 จะไดวิเคราะหและตรวจสอบวาพนักงานแตละทานผานการอบรม

 หลักสูตรใดแลวบาง

  บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาของทุกองคกร   การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก การฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามที่องคกรตั้งเปาหมายไว

  ดังนั้นทุกองคกรจึงหันมาใหความสำคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ซึ่งจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ   การจะพัฒนาฝกอบรมพนักงานองคกรจำเปนตองวิเคราะหและสำรวจความตองการฝกอบรมใหสอดคลองกับนโยบาย

ความจำเปนและงบประมาณ โดยจัดทำเปนแผนฝกอบรมประจำปข้ึนมา กำหนดหลักสูตรอบรมพรอมคาใชจายและจัดทำตารางการอบรม

สำหรับแผนกตางๆ ในองคกร สำหรับการฝกอบรมก็ตองมีการเตรียมข้ันตอนตางๆ รวมถึง วิทยากรฝกอบรม, สถานท่ีจัดการฝกอบรม และ

แจงเตือนพนักงานใหเขารับการฝกอบรม

  ภายหลังการอบรมแลว ก็ตองมีการเก็บประวัติการอบรมพรอมบันทึกผลประเมินพนักงานและวิทยากร รวมถึงคาใชจายตางๆ

นอกจากนั้นยังตองติดตามประสิทธิภาพและวัดผลหลังการอบรม  เพื่อนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคชี้วัดขององคกร  และ

สามารถนำขอมูลไปแกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาเติบโตอยางยั่งยืนได ซึ่งในรายละเอียดตางๆ นั้น  ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะตองมีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการรวบรวมและประเมินผลทั้งกอนและหลังการอบรมอยางมาก 

  BUSINESS PLUS จึงไดออกแบบระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนการพัฒนาฝกอบรม (e-Training) เพ่ือเนนชวยงาน

ฝายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝกอบรม

• กำหนดดัชนีชี้วัดการฝกอบรม เพื่อนำไปวัดผล KPI ภายในองคกร

 ในเร่ืองของการฝกอบรมได สำหรับการพัฒนาหรือเขาระบบมาตรฐาน

 ตางๆ เชน ISO ในรุนและเวอรช่ันตางๆ และสามารถกำหนดขอมูล

 ที่เกี่ยวของกับระบบ ISO ในรายงานได   เชน รหัสเอกสาร, วันที่

 ประกาศใช, วันที่สิ้นสุด เปนตน

• ลดความวุนวาย ที่ฝายบุคคลตองคอยแจงใหพนักงานทราบถึงคิว

 การอบรม โดยสงอีเมลแจงเตือนใหผูเขาอบรมรับทราบกอน ถึงวัน

 อบรมจริงและสามารถสงอีเมลแจงเตือนไดไมจำกัดครั้งจนถึงวันที่

 เริ่มอบรม ตลอดจนการแจงเตือนไปยังหัวหนาของพนักงานผูเขา

 อบรมทราบไดดวย

• มีปฏิทินการฝกอบรมท่ีสามารถดูตารางการเปดอบรมไดอยางงายดาย

 และมีประสิทธิภาพ โดยแบงการแสดงผลปฏิทินตามลักษณะการ

 ใชงานของพนักงานแตละคนได เชน ฝายบุคคล, ผูจัดการแผนก,

 พนักงานทั่วไป เปนตน

• พิมพรายงานการฝกอบรมสงกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดทันที 

โดยรวมแลวฝายบุคคลไดรับประโยชนอยางมาก ตั้งแต
 • ลดเวลาการรวบรวมหลักสูตรการจัดทำตารางอบรม

 • ลดการคนหาเอกสารหลักสูตรท่ีตองการ ดวยการคนหาตามหัวขอ

  ประเภทหลักสูตรในระบบ

 • สามารถจัดเก็บประวัติการฝกอบรมพนักงานไดอยางมี

  ประสิทธิภาพ สะดวกในการสืบคนและนำขอมูลไปใชประกอบ

  การพัฒนาเสนทางกาวหนาของพนักงานตอไปได

 • ลดเวลาการทำงาน มีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน

 • ออกรายงานสงหนวยงานราชการและรายงานภายในสำหรับ

  วิเคราะหตางๆ เพื่อเปนประโยชนทั้งกับแผนก, ผูบริหาร และ

  องคกรไดอยางรวดเร็ว

 • ออกรายงานนำสงกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสามารถนำสง

  รายชื่อพนักงานในระหวางปได โดยที่รายงานไมแสดงชื่อ

  พนักงานคนเดิมที่เคยนำสงแลว

ผูบริหาร

ผูจัดการแผนก

• ควบคุมกระบวนการฝกอบรมไดอยางเปนระบบ

ฝายบุคคล

คุณสมบัติเดนและการทำงานของระบบพัฒนาฝกอบรม

• ฝายบุคคลสามารถชวยควบคุมดูแลงบประมาณและคาใชจาย การ

 จัดฝกอบรมของแตละแผนกภายในองคกรได

• เก็บรายละเอียดหลักสูตรท่ีจะจัดเปดอบรมใหแกพนักงานไดไมจำกัด

 จำนวนหลักสูตร

• สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ีจะเขาอบรมในแตละแผนก

 ได เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกในการเปดอบรมประจำป โดยระบบ

 จะแสดงรายชื่อพนักงานตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไวในหลักสูตร

• สามารถเรียกรายงานตรวจสอบไดวามีพนักงานคนใดบางท่ีคุณสมบัติ

 ตรงตามหลักสูตรแตยังไมไดเขาอบรม เพ่ือใชสำหรับวิเคราะหและ

 วางแผนการอบรมในครั้งถัดไป

• จัดทำแผนการฝกอบรมไดท้ังในกรณีท่ีจัดเปดฝกอบรมตามท่ีไดจาก

 ผลสำรวจ  และกรณีที่เปดใหมีการฝกอบรมระหวางป ที่ทั่วๆ ไป

 เรียกกันวา แผนฉุกเฉินเพื่อตอบสนองความตองการเรงดวนได

• รองรับแผนการพัฒนาบุคลากร เชน กำหนดตำแหนงงานท่ีตองการ

 เขารับอบรม,  กำหนดหลักสูตรที่ผูอบรมตองผานการอบรมหัวขอ

 พื้นฐานกอน เปนตน

• เปดอบรมหลักสูตรตามแผนการฝกอบรมโดยสามารถจัดทำตาราง

 การฝกอบรมและกำหนดไดวาแตละรุน ใหอบรมชวงวันใด, สถานที่

 อบรมใด. วิทยากรอบรม, ระบุพนักงานท่ีตองการฝกอบรม โดยอิงตาม

 แผนการอบรมท่ีจัดทำไวไดอยางถูกตองลดเวลาการทำงานของฝาย

 บุคคลอยางมาก

• รองรับการบันทึกงบประมาณอบรมประจำป ทั้งในสวนของการขอ

 อนุมัติอบรมและเมื่อไดรับการอนุมัติแลว  ก็สามารถเขามายืนยัน

 การอบรมในระบบได

• หลังจากที่อบรมเรียบรอยแลว สามารถเขามาทำการปดอบรมเพื่อ

 สรุปคาใชจายที่ใชในการอบรมในแตละหลักสูตร และสามารถเรียก

 รายงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดได

• สามารถเขามายืนยันไดวาพนักงานคนใดเขามาอบรมหรือไมไดเขา

 มาอบรม และระบุสาเหตุที่ไมไดเขาอบรมได
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พนักงานจะไดรับประโยชน

• อำนวยความสะดวกในการใชงาน ในกรณีท่ีพนักงานไมอยูประจำ
 สำนักงาน สามารถใชงานระบบผาน Internet ได
• มีอีเมลแจงเตือนเมื่อใกลถึงกำหนดการอบรม  โดยระบบจะสง
 อีเมลใหอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดตามที่ทางฝายบุคคลตั้งคาไว
• พนักงานทราบตารางการอบรมของตนเองลวงหนา ในรูปแบบ
 ปฏิทินที่งาย เพื่อวางแผนการทำงานที่สอดคลองกับตารางการ
 อบรม สงตองานหรือมอบหมายงานเพื่อใหการทำงานตอเนื่อง
 ไมติดปญหาวาตองรอพนักงานทานน้ันเพราะพนักงานไปอบรม
• พนักงานสามารถใหคะแนนประเมินความพึงพอใจและบอกถึง
 ประโยชนท่ีไดรับจากหลักสูตรท่ีตนเองไดไปอบรมเพ่ือประโยชน
 ในการวิเคราะหตอไป เชน เหมาะที่จะสงพนักงานรุนอื่นๆ ไป
 อบรมตอหรือไม หรือตองเปลี่ยนสถาบัน หรือผูบรรยาย
• สามารถตรวจสอบประวัติการฝกอบรมของตนเองได

ระบบการฝกอบรมพนักงานผานเว็บ
e-Training
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• มีระบบเก็บผลการประเมินอบรมของพนักงานในแตละรุน  พรอม

 ทั้งตัดเกณฑประเมินตามคะแนนที่ไดใหอัตโนมัติ
• บันทึกผลประเมินติดตามวัดประสิทธิภาพการทำงานหลังการ

 ฝกอบรมในแตละรุนจากผูจัดการแผนกพรอมทั้งตัดเกณฑประเมิน

 ตามคะแนนที่ไดใหอัตโนมัติ

วิทยากร

• ลดเอกสารแบบฟอรมประเมินหลักสูตรที่ตองพิมพใหพนักงานใช

 สำหรับประเมินหลักสูตรที่ไดไปอบรมมา  โดยใหพนักงานเขามา

 ประเมินหลักสูตรผานระบบแทน
• พนักงานสามารถเขามาตรวจสอบดูประวัติการอบรมของตนเอง

 ผานระบบได ทำใหชวยลดเวลาการทำงานของฝายบุคคลในการที่

 ตองคอยตรวจสอบประวัติการอบรมใหแกพนักงานแตละคน
• นำผลประเมินท่ีพนักงานประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ

 จากการอบรมหลักสูตรมาวิเคราะหตอไปไดวา จะเปดอบรมหลักสูตร

 นี้อีกหรือไม เพื่อจะไดจัดอบรมใหตรงกับความตองการและชวยลด

 คาใชจายในการอบรมหลักสูตรที่ไมจำเปนได
• นำงบประมาณท่ีเปรียบเทียบกับคาใชจายในการฝกอบรมมาตรวจสอบ

 การใชงบประมาณของแตละแผนกและนำไปเปนขอมูล  ในการ

 วางแผนงบประมาณการฝกอบรมในปตอๆ ไปได 
• นำขอมูลการฝกอบรมของพนักงานมาวัด KPI วาไดตรงตามเปาหมาย

 ท่ีองคกรกำหนดไวหรือไม เพ่ือหาวิธีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 ตอไป
• นำผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ หลังการอบรมของพนักงาน

 มาเปนตัววัดไดวา พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดรับการฝกอบรม

 มานั้น ประยุกตใชกับงานใหเกิดประโยชนไดหรือไม และหลักสูตร

 ที่อบรมนั้นเหมาะสมกับพนักงานหรือไม

ประโยชนที่ไดรับจากการใชโปรแกรม

ความตองการพื้นฐานของโปรแกรม

• สามารถตอบสนองความจำเปนขององคกรได แกไขปญหาอุปสรรค

 จากการขาดแคลนพนักงานท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนรองรับการขยายตัว

 ของธุรกิจความกาวหนาขององคกรได
• สามารถสนองความจำเปนของภารกิจท่ีเปนปญหาและของพนักงานได
• ผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงส่ิงท่ีตนจะบรรลุจากโครงการฝกอบรม

 ท้ังวัตถุประสงค เน้ือหาวิชา ระยะเวลา ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับ

 จากการฝกอบรม

พรอมสรรพดวยรายงานใชภายในองคกร รายงานวิเคราะห
และรายงานสำหรับสงหนวยงานราชการ เชน

• รายงานสรุปผลการประเมินอบรมของพนักงาน
• รายงานประวัติการฝกอบรมพนักงาน
• รายงานสรุปยอดงบประมาณการฝกอบรมและคาใชจายแผนก
• รายงานสรุป KPI การฝกอบรมของพนักงาน ฯลฯ
• แบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท2)
• คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดท่ีเก่ียวของและ

 รายการคาใชจายในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 2-1)
• คำขอรับการรับรองหลักสูตรในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝป/ฝย 3)
• คำขอรับรองหลักสูตรในการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 และฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 2-2)

ระบบการฝกอบรมพนักงานผานเว็บ
e-Training
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• CPU : SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา

• RAM : 4 GB หรือสูงกวา แนะนำที่ 8 GB

• HDD : 10 GB หรือสูงกวา

• Optional : CD, DVD Rom Drive

• OS : Windows Server 2008 หรือสูงกวา

• Database : MSSQL 2008 R2 หรือสูงกวา

• Software ที่เกี่ยวของ

  : IIS Version 7 ขึ้นไป

   .Net Framework Version 3.5, 4.0 และ 4.5

   CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป

   (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)

• Mail Server : Gmail.com, Hotmail.com หรือ อีเมลบริษัท

• ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”

Call Center Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409  


