[Pick the date] [หลักสู ตร การวางแผนอัตรากาลังคน]

หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์อตั รากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 24 ก ันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ั
สมมนาแบบ
Online Training

หลักการและเหตุผล
เป็ นทีท
่ ราบและยอมรับกันว่าทรัพยากรมนุษย์มค
ี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อองค์การแต่ปัญหาอยูท
่ วี่ า่ จะ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างไรจึงจะทาให ้ทรัพยากรมนุษย์นัน
้ มีสว่ นสาคัญในการผลักดันให ้กลยุทธ์ของ
ธุรกิจประสบความสาเร็จ แผนกาลังคนมีความสาคัญอย่างไรต่อกลยุทธ์องค์การ จะวิเคราะห์และวางแผน
กาลังคนอย่างไรจึงจะสอดคล ้องกัน อะไรเป็ นเครือ
่ งมือชว่ ยในการวิเคราะห์วางแผน ซงึ่ ธุรกิจในยุคปั จจุบัน
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ
่ ะต ้องให ้ความสนใจเกีย
่ วกับแผนการรับคนและการพัฒนาคน เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้องค์กร
เกิดความได ้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได ้
สงิ่ ทีค
่ วรทาความเข ้าใจ
ทาความเข ้าใจมนุษย์กบ
ั ทรัพยากร มีคา่ สาคัญต่อการจัดการอย่างไร ทาไมถึงต ้องจัดการเรือ
่ งคน
เป้ าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อยูต
่ รงไหน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด ้าน HR ต ้องคานึงปั จจัยด ้านใดบ ้าง
้ ระยะกลาง และระยะยาว ควรจะเริม
การวางแผนกลยุทธ์ควรจะต ้องมีการวางแผน ในระยะสัน
่ ประเด็นงานใด
ก่อนและหลัง จึงจะประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์กร
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด ้าน ทรัพยากรมนุษย์พร ้อมทัง้ วิเคราะห์โครงสร ้างเชิงกลยุทธ์โดยสังเขป





 ตัวชีว้ ด
ั ทางด ้านทรัพยากร ระดับนโยบาย/กลยุทธ์ กับระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร

หัวข้อการฝึ กอบรม
หัวข ้อการฝึ กอบรม
1. ความสาคัญและแนวคิดในการวางแผนคานวณความต ้องการกาลังคนในหน่วยงาน
2. ความจาเป็ นของการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Workforce Analysis)
3. เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
4. กระบวนการคานวณความต ้องการกาลังคน (Workload Analysis Process)
5. องค์ประกอบของการจัดทาแผนอัตรากาลัง (Workforce Plan)
6. การจัดทาแผนทีง่ าน (Job Map) ของหน่วยงาน
ิ ธิภาพของงาน
7. การคานวณ Workload วิเคราะห์งานเพือ
่ หาทางปรับปรุงงานเพือ
่ เพิม
่ ประสท
ื่ มโยงแผนกาลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
8. วิธค
ี านวณหาอัตรากาลังคนเมือ
่ เทียบกับปริมาณงานให ้เชอ

[Pick the date] [หลักสู ตร การวางแผนอัตรากาลังคน]
9. Workshop การวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
ี บุคลากรในองค์กร
10. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลือ
่ นตาแหน่ง การสูญเสย
11. ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลกับความต ้องการกาลังคนขององค์กร
12. ข ้อควรพิจารณาและปั ญหาการคาดคะเนความต ้องการด ้านกาลังคนทีค
่ วรนามาปรับใชกั้ บองค์กร
13. สรุป ถาม-ตอบประเด็น ปั ญหา
หมายเหตุ เนือ
้ หาหลักสูตรจะเน ้น การทา workshop จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยดาเนินการจัดทาจาก
้
ั มนาได ้
แบบฟอร์มจากทางวิทยากรแจกให ้ สามารถนาไปปรับใชในองค์
กร ของผู ้เข ้ารับการสม

วิ ทยากร ดร.กฤติ น กุลเพ็ง






ผู้จดั การแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดาริ จากัด
ผู้จดั การส่วนการบุคคล บริษัทในเครื อซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam
Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิ ยะเวท
ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ ก จากัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จากัด ฯลฯ

อัตราค่าลงทะเบียน online

ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน

(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และวุฒบ
ิ ัตร)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

2,900

203

87

3,016

สม ัคร 2 ท่านๆละ

2,500

175

75

2,600

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2
ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
หรือ สง่ เมลล์มาที่ ptstraining3@gmail.com พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

กรณีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร "การวางแผนและวิเคราะห์อต
ั รากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส่ งมาที่

info.ptstraining@gmail.com

หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชาระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา

