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หลกัการและเหตุผล 
 
การบรหิารทรัพยากรบคุคลนับวา่เป็นงานทีม่คีวามยาก และทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ เนือ่งจากเป็นงานทีต่อ้งบรหิารจัดการ 
เรือ่ง”คน” ซึง่มชีวีติ จติใจ ตา่งคนตา่งความคดิ ตา่งความตอ้งการ อกีทัง้ภมูหิลัง พฤตกิรรม อารมณ์ ทศันคตติา่ง ๆ ใน
การท างานทีไ่มเ่หมอืนกนั ท าใหเ้กดิ “ความไมเ่ห็นพอ้ง” กนัในหลายๆ เรือ่งทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัองคก์รและเพือ่น
พนักงานอืน่ ๆ ซึง่มกักอ่ปัญหาใหก้บั องคก์รตา่งๆ โดยไมรู่จ้บ ดังนัน้นักบรหิารงานบคุคลมอือาชพี จะตอ้งมคีวามรูร้อบ 
รูล้กึ ในกระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคลทัง้จากทฤษฎ ีและจากประสบการณ์จรงิ ซึง่เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิปะเทคนคิ
ในการจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม อนัเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร  อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเกีย่วกบับคุคลทีท่กุ
องคก์รเจอ สว่นมากจะเป็นเรือ่งเดมิๆ เหมอืนๆ กนั ซึง่มกัเกดิขึน้เสมอๆ เนือ่งจากพฤตกิรรมของมนุษยจ์ านวนมากทีม่า
รวมกนัในทีเ่ดยีวกนั 
 
ส าหรับนักบรหิารบคุคลมอืใหมท่ีย่งัขาดประสบการณ์ในการผา่นงานกบัองคก์รทีม่พีนักงานจ านวนมากและมปัีญหาดา้น
คน ทมีคีวามซบัซอ้นนัน้ การเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม กอ่นขึน้สูต่ าแหน่ง จะชว่ยใหเ้กดิการยอมรับในดา้นการ
บรหิารเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถน าความรอบรูท้ีไ่ดรั้บไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในงานที่
รับผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเสมอืนเป็นมอือาชพีไดอ้กีดว้ย 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่การจัดท าสถติ ิขอ้มลู รายงานและการควบคมุระบบในฝ่ายบคุคล 

2. เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีถ่กูตอ้งและ

มปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่การท าสถติกิารขาดงานในแตล่ะสปัดาหแ์ละแตล่ะเดอืน 

4. เพือ่สามารถน ามาท ารายงานสรปุเกีย่วกับการสรรหาบคุลากรใหเ้หมาะสมกับจ านวนทีแ่ทจ้รงิ 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

1. เสรมิสรา้งใหเ้ป็นองคก์รทีม่รีะบบการท างานทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้

2. สามารถใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานในการปฏบิตังิานของระบบงาน HR 

3. การน าสถติขิอ้มลู ของงาน HR  มาเป็นแนวทางในการสรา้งภมูคิุม้กนั ในการแกปั้ญหาของงาน HR อยา่งเป็น
ระบบ 

4. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหข์อ้มลู การจัดเกบ็สถติขิอ้มลู 

5. ผูเ้ขา้อบรมเห็นความส าคัญของการของการจัดท าแบบฟอรม์ การจัดเก็บ และเทคนคิการน าเสนอ 

6. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีข่องตนเอง และเห็นถงึความจ าเป็นของขอ้มลูทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์    

7. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ทักษะในการจัดท าขอ้มลูทัง้ระบบของงาน  HR                  

 
 
 
 

หลกัสตูร   

"การจัดท าสถติขิอ้มลู การรายงาน การควบคมุ ระบบงาน HR" 

วันที ่7 มถินุายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมในเขตกรงุเทพฯ 
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หวัข้อการฝึกอบรม 

1. ความส าคัญของการมขีอ้มลู  สถติ ิ รายงาน และความเคลือ่นไหวของระบบงานในกระบวนการในงาน 
HR 

2. วธิกีารจัดท าและกระบวนการของการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 

3. การวางแผนอัตราก าลังคน ของฝ่ายบคุคล และก าลังคนโดยรวมขององคก์ร 

4. รายงานอัตราก าลังบคุลากร  รายสปัดาห ์และรายเดอืน พรอ้มทัง้ก าหนดแบบฟอรม์การรายงานผล 

5. รายงานสรปุ เรือ่ง การสรรหาพนักงาน การพัฒนาชอ่งทางในการสรรหาพนักงาน  และ การสรา้ง
เกณฑค์ัดเลอืกใบสมคัรงานแตล่ะต าแหน่ง 

6. การคดิค านวณอัตรา Turn over rate ของพนักงานในแตล่ะเดอืน เพือ่น ามาวเิคราะหก์ารลาออกของ
พนักงาน 

7. เอกสารควบคมุ เกีย่วกับการทดลองงานของพนักงานใหม ่

8. ราย ละเอยีดการจัดท าทะเบยีนประวตัพินักงาน  การตรวจรา่งกายท่ัวไป การเก็บลายนิว้มอื  การ
ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม และ การเก็บขอ้มลูประวตัพินักงานตามกฎหมาย 

9. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม และแบบประเมนิผลการฝึกอบรม 

10. สถติกิารลางาน การขาดงาน ของพนักงาน เป็นรายเดอืน รายสปัดาห ์

11. การเก็บสถติขิอ้มลูคา่รักษาพยาบาล ของพนักงาน เพือ่ก าหนดสวสัดกิารของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกับ
องคก์ร 

12. การเก็บสถติขิอ้มลูพนักงานทีล่าออก และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของการลาออกของพนักงาน
อยา่งแทจ้รงิ 

13. การควบคมุระบบบรหิารงานบคุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนและเป้าหมายองคก์ร  

วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพง็ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กบัองค์กรต่าง ๆ ทัง้ในสาขาธุรกิจ
ก่อนสร้าง  ธุรกิจค้าปลีก – ธุรกิจโรงพยาบาล  ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

 ผู้จดัการแผนกบคุคล บริษัท โรบนิสนั ราชด าริ จ ากดั 
 ผู้จดัการส่วนการบคุคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (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. 
 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 
 ท่ีปรึกษา บริษัท อีซ่ีสเต๊ก จ ากดั บริษัท พลาซา่ซพัพลาย จ ากดั ฯลฯ 

รปูแบบการเรยีนรู:้ บรรยาย ฝึกปฏบิัตจิากกรณีศกึษาจรงิทีว่ทิยากรน ามาเป็นตัวอยา่ง มุง่เนน้การท าขอ้มลู

จากแบบฟอรม์ทีอ่งคก์รสว่นใหญไ่ดป้ฏบิัตแิละใชเ้ป็นแบบในการพัฒนาพนักงาน โดยไดรั้บการยอมรับจาก

สถาบันการตรวจสอบมาตรฐานชัน้น า 

 ภาคทฤษฎ ี40% 

 ภาคปฏบิัต ิฝึกปฏบิัตจิรงิดว้ย Case Study 60% 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-711049-6 

ชือ่บัญช ี หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd.,Partnership) 

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร "การจดัท าสถติขิอ้มลู การรายงานและการควบคมุระบบงาน HR" 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขภาษ_ี____________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


