โครงการสัมมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP)
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2, 3, 4, 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารสานักงานอธิการบดี สจล.
ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.วิทยา สุหฤทดารง

อธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการริเริ่ม
เชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ

1. หลักการและเหตุผล
จากมติคณะกรรมการสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่
5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพ
วิสาหกิจ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรโดยรวม มาปรับใช้งาน
เพื่อการบริหารงานสถาบัน ให้สามารถรองรับการทางานทุกด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัสดุ การเงิน และการ
บัญชี ในอนาคตอันใกล้นี้
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สานักงานอธิการบดี จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความ
พร้อมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยตรง เพื่อจะได้ทาการชี้แนะแนวทาง ปัญหา
และอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการ จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนา เพื่อหาแนวทางใน
การกาหนดคุณสมบัติ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
แผนงาน บุคลากร ความเสี่ยง การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานทั่วไป บริหารวิชาการ
และการวิจัย จานวน 40 คน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาพิมพ์
เขียวสาหรับการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของสถาบันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานจากระบบ Manual เป็นระบบดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ
2. เพื่อปรับกระบวนการทางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างระบบ ERP ให้ทางานสอดคล้องกับระเบียบ กฎ และข้อบังคับ ต่างๆ ของสถาบัน
3. สถานที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารสานักงานอธิการบดี
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สานักงานอธิการบดี สจล.

4. ระยะเวลาในการดาเนินการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2, 3, 4, 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 (ครั้งละ 3 ชม.)
วิธีการดาเนินการ
เป็นการบรรยาย (ครั้งละ 3 ชม. 10 ครั้ง)
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน ที่ปฏิบัติงานทางด้านแผนงาน บุคลากร
ความเสี่ยง การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานทั่วไป บริหารวิชาการและการวิจัย
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 75%
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน KPIs และโครงสร้างบริหารใหม่ขององค์กร ไม่น้อยกว่า 70%
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
เพื่อให้ได้คุณสมบัติของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ซึ่งเป็นระบบงานทีด่ ีที่สุด (Best Practices) ตรง
ตามความต้องการของบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านภายในสถาบัน

กาหนดการ
โครงการสัมมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP)
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2, 3, 4, 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารสานักงานอธิการบดี สจล.

27 กรกฎาคม 2560

วันที

Group A (8.30 – 12.00 น.)

Group B (13.00 – 16.30 น.)

สาหรับเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน และผู้เกี่ยวข้อง

สาหรับเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน และผู้เกี่ยวข้อง

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. เรื่อง ระบบบัญชี การรับ-จ่ายเงิน
วิทยากร คุณสงวนชัย ล้วนรัตนากร
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
10.30–10.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
10.45–12.00 น. เรื่อง ระบบบัญชี การรับ-จ่ายเงิน(ต่อ)

2 สิงหาคม 2560

สาหรับเจ้าหน้าที่ พัสดุ และผู้เกีย่ วข้อง

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. เรื่อง ระบบพัสดุ
วิทยากร คุณไพทูน ดอนทอง
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
10.30–10.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
10.45–12.00 น. เรื่อง ระบบพัสดุ(ต่อ)

3 สิงหาคม 2560

สาหรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และผูเ้ กี่ยวข้อง

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. เรื่อง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากร คุณไพทูน ดอนทอง
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
10.30–10.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
10.45–12.00 น. เรื่อง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(ต่อ)

4 สิงหาคม 2560

สาหรับผู้อานวยการส่วนสนับสนุน

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. เรื่อง Digital Platform
วิทยากร คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
คุณจิรายุ ชิงพยัคฆ์มัณฑ์
10.30–10.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
10.45–12.00 น. เรื่อง Digital Platform (ต่อ)

9 สิงหาคม 2560

สาหรับเจ้าหน้าที่แผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. เรื่อง ระบบบริหารงานงบประมาณ
วิทยากร คุณสงวนชัย ล้วนรัตนากร
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
10.30–10.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
10.45–12.00 น. เรื่อง ระบบบริหารงานงบประมาณ (ต่อ)

12.30-12.45 น. ลงทะเบียน
12.45-13.00 น. พิธีเปิด
13.00-14.30 น. เรื่อง ระบบบัญชี การรับ-จ่ายเงิน
วิทยากร คุณสงวนชัย ล้วนรัตนากร
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
14.30–14.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.45–16.30 น. เรื่อง ระบบบัญชี การรับ-จ่ายเงิน(ต่อ)
สาหรับเจ้าหน้าที่ พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง

12.30-12.45 น. ลงทะเบียน
12.45-13.00 น. พิธีเปิด
13.00-14.30 น. เรื่อง ระบบพัสดุ
วิทยากร คุณไพทูน ดอนทอง
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
14.30–14.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.45–16.30 น. เรื่อง ระบบพัสดุ(ต่อ)
สาหรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และผูเ้ กี่ยวข้อง

12.30-12.45 น. ลงทะเบียน
12.45-13.00 น. พิธีเปิด
13.00-14.30 น. เรื่อง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากร คุณไพทูน ดอนทอง
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
14.30–14.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.45–16.30 น. เรื่อง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(ต่อ)
สาหรับหัวหน้างาน และผู้เกีย่ วข้อง

12.30-12.45 น. ลงทะเบียน
12.45-13.00 น. พิธีเปิด
13.00-14.30 น. เรื่อง Digital Platform
วิทยากร คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
คุณจิรายุ ชิงพยัคฆ์มัณฑ์
14.30–14.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.45–16.30 น. เรื่อง Digital Platform (ต่อ)
สาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง

12.30-12.45 น. ลงทะเบียน
12.45-13.00 น. พิธีเปิด
13.00-14.30 น. เรื่อง ระบบบริหารงานงบประมาณ
วิทยากร คุณสงวนชัย ล้วนรัตนากร
คุณชิษณุพงศ์ รัตนาพรพิศุทธ์
14.30–14.45 น. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.45–16.30 น. เรื่อง ระบบบริหารงานงบประมาณ (ต่อ)

