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หลักสู ตร เทคนิคการวิเคราะห์ และบริหารอัตรากาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ

หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรนี้แตกต่ างจากหลักสู ตรอืน่ คือ
- มีกรณีตัวอย่ างเพิม่ เติม ในการบริหารกาลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่ น
กรณีใช้ Level Production Plan, Chase Plan หรือ ใช้ งบประมาณ ปริมาณงาน กาไรส่ วนเพิม่ ในการบริหาร
อัตรากาลัง
- การวางแผนกาลังคนให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร ทัง้ ในมิติภารกิจและมิติของเวลา
จากผลสารวจปั ญหาด้ าน HRM ล่ าสุด พบว่ าปั ญหาสูงสุด 2 อันดับแรกก็คือ การสรรหาพนักงานมี
แนวโน้ มหายากขึน้ และการขาดการวางแผนอัตรากาลัง ซึ่ งผลการสารวจยังบอกอีกว่ าทั้ง 2 ปั ญหานี ้ มีความรุ นแรง
เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกันกับปี ก่ อนหน้ า นั่นหมายความว่ า ในสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังอยู่ในยุคของการขาด
แคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้ มเป็ นปั ญหาที่รุนแรงมากขึน้ ในอนาคต หากพิจารณาจากข้ อมูลประชากรศาสตร์ ของ
ประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่ างยิง่ ที่ทุกองค์ กรจะต้ องมีการทบทวนและวิเคราะห์ อัตรากาลังเพือ่ การ
วางแผนอัตรากาลังทีเ่ หมาะสม และรองรั บกับสถานการณ์ ดังกล่ าว หลักสู ตรนี้จึงจาเป็ นต่ อทุกกิจการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกาลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์
อัตรากาลังอย่ างมีระบบ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ อัตรากาลังในรู ปแบบต่ างๆ และสามารถนาไปปรั บใช้ ในองค์ กรได้
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หัวข้ อการสัมมนา
· ความหมายและความสาคัญของการวางแผนกาลังคน
· ความสั มพันธ์ ระหว่ างแผนกาลังคน กับ แผนกลยุทธ์ องค์ การ
· ขัน
้ ตอนและวิธีการวางแผนกาลังคน
· เทคนิคในการวิเคราะห์ อัตรากาลัง
เทคนิคเชิ งปริ มาณ
เทคนิคเชิ งคุณภาพ
Benchmarking
· วิธีการในการวิเคราะห์ อัตรากาลัง
การใช้ ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)
การใช้ หลักทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Methods)
การใช้ หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)
·
·
·
·

เกณฑ์ การวิเคราะห์ อัตรากาลังคนในหน่ วยงาน
การบริ หารแผนกาลังคนในองค์ กร
การบริ หารจานวนแรงงานให้ เหมาะสม กรณี ตัวอย่ างสายการผลิต สายงานขาย
แนวทางแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ เกี่ยวกับกาลังคนในปั จจุบันและอนาคต

วิธีการฝึ กอบรม
• บรรยาย
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์
• Workshop
คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรม
• ผู้จัดการ หั วหน้ างาน และเจ้ าหน้ าที่ทรั พยากรบุคคล
• ผู้รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร และบริ หารอัตรากาลัง
• เจ้ าของกิจการ
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วิทยากร อาจารย์ พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ ปรึ กษาด้ านบริ หารทรั พยากรบุคคล มีประสบการณ์ ด้าน HR กว่ า 25 ปี อดีตกรรมการบริ หารบริ ษทั
และ Vice President, HR Department องค์ กรชั้นนาหลายแห่ ง อาทิ Plantheon Group, Companies.CIMB Thai Bank, Co,LTD.,Thai
Glass Industry, Co,LTD.
ผลงานเขียน : HRMBA “จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธด้ านบริ หารคน”, SMART JD คาบรรยายลักษณะงานบุคลิก
ใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่ องแคล่ ว ใช้ ประโยชน์ ได้ หลากหลาย”

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
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การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

