[Pick the date] [การจัดทาสถิตขิ ้ อมูล การรายงาน]

หลักสูตร
"การจัดทาสถิตข
ิ ้อมูล การรายงาน การควบคุม ระบบงาน HR"

วันที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็ นงานทีม
่ ค
ี วามยาก และท ้าทายเป็ นอย่างยิง่ เนือ
่ งจากเป็ นงานทีต
่ ้องบริหารจัดการ
เรือ
่ ง”คน” ซึง่ มีชวี ต
ิ จิตใจ ต่างคนต่างความคิด ต่างความต ้องการ อีกทัง้ ภูมห
ิ ลัง พฤติกรรม อารมณ์ ทัศนคติตา่ ง ๆ ใน
การทางานทีไ่ ม่เหมือนกัน ทาให ้เกิด “ความไม่เห็นพ ้อง” กันในหลายๆ เรือ
่ งทีต
่ ้องเกีย
่ วข ้องกับองค์กรและเพือ
่ น
พนักงานอืน
่ ๆ ซึง่ มักก่อปั ญหาให ้กับ องค์กรต่างๆ โดยไม่รู ้จบ ดังนัน
้ นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ จะต ้องมีความรู ้รอบ
รู ้ลึก ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ จากทฤษฎี และจากประสบการณ์จริง ซึง่ เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลปะเทคนิค
ในการจัดการแก ้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม อันเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม ปั ญหาเกีย
่ วกับ บุคคลทีท
่ ก
ุ
องค์กรเจอ ส่วนมากจะเป็ นเรือ
่ งเดิมๆ เหมือนๆ กัน ซึง่ มักเกิดขึน
้ เสมอๆ เนือ
่ งจากพฤติกรรมของมนุษย์จานวนมากทีม
่ า
รวมกันในทีเ่ ดียวกัน
สาหรับนักบริหารบุคคลมือใหม่ทย
ี่ งั ขาดประสบการณ์ในการผ่านงานกับองค์กรทีม
่ พ
ี นักงานจานวนมากและมีปัญหาด ้าน
้อนนั
่
คน ทีมค
ี วามซับซ
น
้ การเรียนรู ้เพือ
่ เตรียมความพร ้อม ก่อนขึน
้ สูตาแหน่ง จะช่วยให ้เกิดการยอมรับในด ้านการ
บริหารเพิม
่ มากขึน
้ อีกทัง้ ยังสามารถนาความรอบรู ้ทีไ่ ด ้รับไปใช ้เป็ นแนวทางในการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในงานที่
รับผิดชอบได ้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็ นมืออาชีพได ้อีกด ้วย

วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ การจัดทาสถิต ิ ข ้อมูล รายงานและการควบคุมระบบในฝ่ ายบุคคล
2. เพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารประเมินผลการปฏิบัตงิ านทีถ
่ ก
ู ต ้องและ
ิ ธิภาพ
มีประสท
ั ดาห์และแต่ละเดือน
3. เพือ
่ การทาสถิตก
ิ ารขาดงานในแต่ละสป
4. เพือ
่ สามารถนามาทารายงานสรุปเกีย
่ วกับการสรรหาบุคลากรให ้เหมาะสมกับจานวนทีแ
่ ท ้จริง

ผลทีค
่ าดว่าจะได้ร ับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เสริมสร ้างให ้เป็ นองค์กรทีม
่ รี ะบบการทางานทีไ่ ด ้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้
้เป็
สามารถใช นเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบต
ั งิ านของระบบงาน HR
การนาสถิตข
ิ ้อมูล ของงาน HR มาเป็ นแนวทางในการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกัน ในการแก ้ปั ญหาของงาน HR อย่างเป็ น
ระบบ
ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจในการวิเคราะห์ข ้อมูล การจัดเก็บสถิตข
ิ ้อมูล
ผู ้เข ้าอบรมเห็นความสาคัญของการของการจัดทาแบบฟอร์ม การจัดเก็บ และเทคนิคการนาเสนอ
ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจในบทบาทและหน ้าทีข
่ องตนเอง และเห็นถึงความจาเป็ นของข ้อมูลทีจ
่ ะ
นามาใช ้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ ทักษะในการจัดทาข ้อมูลทัง้ ระบบของงาน HR

[Pick the date] [การจัดทาสถิตขิ ้ อมูล การรายงาน]

หัวข้อการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความสาคัญของการมีข ้อมูล สถิต ิ รายงาน และความเคลือ
่ นไหวของระบบงานในกระบวนการในงาน
HR
วิธก
ี ารจัดทาและกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การวางแผนอัตรากาลังคน ของฝ่ ายบุคคล และกาลังคนโดยรวมขององค์กร
ั ดาห์ และรายเดือน พร ้อมทัง้ กาหนดแบบฟอร์มการรายงานผล
รายงานอัตรากาลังบุคลากร รายสป
่ งทางในการสรรหาพนั กงาน และ การสร ้าง
รายงานสรุป เรือ
่ ง การสรรหาพนั กงาน การพัฒนาชอ
เกณฑ์คัดเลือกใบสมัครงานแต่ละตาแหน่ง
การคิดคานวณอัตรา Turn over rate ของพนักงานในแต่ละเดือน เพือ
่ นามาวิเคราะห์การลาออกของ
พนักงาน
เอกสารควบคุม เกีย
่ วกับการทดลองงานของพนักงานใหม่
ราย ละเอียดการจัดทาทะเบียนประวัตพ
ิ นักงาน การตรวจร่างกายทั่วไป การเก็บลายนิว้ มือ การ
ตรวจสอบประวัตอ
ิ าชญากรรม และ การเก็บข ้อมูลประวัตพ
ิ นักงานตามกฎหมาย
การหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม และแบบประเมินผลการฝึ กอบรม
ั ดาห์
สถิตก
ิ ารลางาน การขาดงาน ของพนั กงาน เป็ นรายเดือน รายสป
การเก็บสถิตข
ิ ้อมูลค่ารักษาพยาบาล ของพนักงาน เพือ
่ กาหนดสวัสดิการของบริษัทให ้สอดคล ้องกับ
องค์กร
การเก็บสถิตข
ิ ้อมูลพนักงานทีล
่ าออก และการวิเคราะห์ข ้อมูลเชงิ ลึกของการลาออกของพนักงาน
อย่างแท ้จริง
การควบคุมระบบบริหารงานบุคคลากรให ้เป็ นไปตามแผนและเป้ าหมายองค์กร

วิ ทยากร ดร.กฤติ น กุลเพ็ง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการให้ กบั องค์ กรต่ าง ๆ ทัง้ ในสาขาธุรกิจ
ก่ อนสร้ าง ธุรกิจค้ าปลีก – ธุรกิจโรงพยาบาล ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา






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
ึ ษาจริงทีว่ ท
รูปแบบการเรียนรู:้ บรรยาย ฝึ กปฏิบัตจิ ากกรณีศก
ิ ยากรนามาเป็ นตัวอย่าง มุง่ เน ้นการทาข ้อมูล
้ นแบบในการพัฒนาพนั กงาน โดยได ้รับการยอมรับจาก
จากแบบฟอร์มทีอ
่ งค์กรสว่ นใหญ่ได ้ปฏิบัตแ
ิ ละใชเป็
ั
้
สถาบันการตรวจสอบมาตรฐานชนนา


ภาคทฤษฎี 40%



ภาคปฏิบัต ิ ฝึ กปฏิบัตจิ ริงด ้วย Case Study 60%

ระยะเวลา

1

วัน (09.00-16.00 น.)

[Pick the date] [การจัดทาสถิตขิ ้ อมูล การรายงาน]

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชาระเงินหน้างาน

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,600

252

(108)

3,744

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
ี ะสมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-711049-6
1.2
ธนาคารกรุงเทพ บัญชส
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่
ั่
ชอ
โซลูชน
(Professional Training Solution
Ltd.,Partnership)
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ

1.2

ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

[Pick the date] [การจัดทาสถิตขิ ้ อมูล การรายงาน]

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร "การจ ัดทาสถิตข
ิ อ
้ มูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR"
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขภาษี_____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชาระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา

