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 หลักสูตร  เทคนิคการวเิคราะห์และบริหารอัตราก าลงัคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วันที ่14  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พงศา   บุญชัยวัฒนโชติ 
 

หลกัการและเหตุผล 

   หลกัสูตรน้ีแตกต่างจากหลกัสูตรอืน่ คอื 

-    มีกรณตีัวอย่างเพิม่เติม ในการบริหารก าลงัแรงงานสายงานผลติ และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น 
กรณใีช้ Level Production Plan, Chase Plan หรือ ใช้งบประมาณ ปริมาณงาน ก าไรส่วนเพิม่ ในการบริหาร
อตัราก าลงั 

-    การวางแผนก าลงัคนให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์กร ทัง้ในมิติภารกจิและมิติของเวลา 

จากผลส ารวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุด พบว่าปัญหาสูงสุด 2 อันดับแรกกคื็อ การสรรหาพนักงานมี
แนวโน้มหายากขึน้ และการขาดการวางแผนอัตราก าลัง ซ่ึงผลการส ารวจยงับอกอีกว่าท้ัง 2 ปัญหานี ้มีความรุนแรง
เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกันกับปีก่อนหน้า นั่นหมายความว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังอยู่ในยคุของการขาด
แคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาท่ีรุนแรงมากขึน้ในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมลูประชากรศาสตร์ของ
ประเทศไทย ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตราก าลังเพือ่การ
วางแผนอัตราก าลังทีเ่หมาะสม และรองรับกบัสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรน้ีจึงจ าเป็นต่อทุกกจิการ 

วัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการในการวางแผนก าลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์
อัตราก าลังอย่างมีระบบ 

    2. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตราก าลังในรูปแบบต่างๆ และสามารถน าไปปรับใช้ในองค์กรได้  
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หัวข้อการสัมมนา 

·      ความหมายและความส าคัญของการวางแผนก าลังคน 

·      ความสัมพันธ์ระหว่างแผนก าลังคน กับ แผนกลยทุธ์องค์การ 

·      ขัน้ตอนและวิธีการวางแผนก าลังคน 

·      เทคนิคในการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

    เทคนิคเชิงปริมาณ 

    เทคนิคเชิงคุณภาพ 

    Benchmarking 

·     วิธีการในการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

   การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods) 

   การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods) 

   การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) 

·     เกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในหน่วยงาน 

·     การบริหารแผนก าลังคนในองค์กร 

·     การบริหารจ านวนแรงงานให้เหมาะสม กรณีตัวอย่างสายการผลิต สายงานขาย 

·     แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกับก าลังคนในปัจจุบันและอนาคต 

วิธีการฝึกอบรม 

    •    บรรยาย  
    •    แลกเปล่ียนประสบการณ์  
    •    Workshop 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    •    ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 

    •    ผู้รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร และบริหารอัตราก าลัง 

    •    เจ้าของกิจการ 
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วิทยากร   อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ    
               วิทยากร อาจารย์ และท่ีปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  มีประสบการณ์ด้าน HR กว่า 25 ปี อดีตกรรมการบริหารบริษทั 
และ Vice President,  HR Department องค์กรช้ันน าหลายแห่ง อาทิ Plantheon Group, Companies.CIMB Thai Bank, Co,LTD.,Thai 
Glass Industry, Co,LTD. 
                ผลงานเขียน : HRMBA   “จุดประกายความคิด เสริมอาวธุด้านบริหารคน”, SMART  JD ค าบรรยายลกัษณะงานบคุลิก
ใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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