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หลกัการและเหตุผล 

  เป็นทีท่ราบและยอมรับกนัวา่ทรัพยากรมนุษยม์คีวามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่องคก์ารแตปั่ญหาอยูท่ีว่า่จะ

วางแผนทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งไรจงึจะท าใหท้รัพยากรมนุษยนั์น้มสีว่นส าคัญในการผลักดันใหก้ลยทุธข์อง

ธรุกจิประสบความส าเร็จ  แผนก าลังคนมคีวามส าคัญอยา่งไรตอ่กลยทุธอ์งคก์าร จะวเิคราะหแ์ละวางแผน

ก าลังคนอยา่งไรจงึจะสอดคลอ้งกัน อะไรเป็นเครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหว์างแผน  ซึง่ธรุกจิในยคุปัจจบุัน

จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสนใจเกีย่วกับแผนการรับคนและการพัฒนาคน เพือ่ทีจ่ะใหอ้งคก์ร

เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบยั่งยนืได ้  

สิง่ทีค่วรท าความเขา้ใจ 

 ท าความเขา้ใจมนุษยก์บัทรัพยากร มคีา่ส าคัญตอ่การจัดการอยา่งไร ท าไมถงึตอ้งจัดการเรือ่งคน 

 เป้าหมายของการบรหิารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยูต่รงไหน 

 การวางแผนเชงิกลยทุธด์า้น HR ตอ้งค านงึปัจจัยดา้นใดบา้ง 

 การวางแผนกลยทุธค์วรจะตอ้งมกีารวางแผน ในระยะสัน้  ระยะกลาง และระยะยาว ควรจะเริม่ประเด็นงานใด

กอ่นและหลัง  จงึจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

 การจัดการเชงิกลยทุธด์า้น ทรัพยากรมนุษยพ์รอ้มทัง้วเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงิกลยทุธโ์ดยสงัเขป 

 ตัวชีว้ดัทางดา้นทรัพยากร ระดับนโยบาย/กลยทุธ ์กบัระดับปฏบิตักิาร 

 

หลกัสตูร  การวางแผนและวิเคราะหอ์ตัราก าลงัเพ่ือการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

วนัท่ี 11 กนัยายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 

Grand sukhumvit Bangkok (สขุมุวทิ 4-6) 
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หวัข้อการฝึกอบรม 

1. ความหมายและความส าคัญของการวางแผนก าลังคน 

2. ความสมัพันธร์ะหวา่งแผนก าลังคน กับ แผนกลยทุธอ์งคก์าร 

3. กระบวนการวางแผนก าลังคน 

4. การคาดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รโดยวเิคราะหอ์ปุสงคแ์ละอปุทานแรงงาน

ในปัจจบุันและอนาคต 

5. ความจ าเป็นและประโยชนข์องการวางแผนก าลังพล 

6. ขอบเขตของการแผนทรัพยากรมนุษย ์

7. เทคนคิในการวเิคราะหอ์ัตราก าลัง 

การใชด้ลุยพนิจิ (Judgmental Methods) 

 Trend Projections 

 Delphi Technique 

วธิกีารทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Methods) 

 Simple Mathematical Methods 

 Complex Mathematical Methods 

 Markov Analysis 

Workshop  การค านวณอตัราก าลัง  ธรุกจิบรกิาร และโรงงานอตุสาหกรรม   

วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ (Scientific Methods) 

 การวเิคราะหก์ระบวนการท างาน  (Workflow Analysis) 

 การศกึษาเวลาในการท างาน  (Time and Motion Study) 

 การหาเวลามาตรฐานในการท างาน 

 การก าหนดก าลังคนจากเวลามาตรฐาน 

 ปัจจัยและขอ้มลูสนับสนุนในการวเิคราะหง์าน 

 เทคนคิการแกปั้ญหาอตัราก าลังขาดและอัตราก าลงัเกนิ 

หมายเหต ุ  เนือ้หาหลักสตูรจะเนน้ การท า workshop จากแผนกลยทุธข์องบรษัิทโดยด าเนนิการจัดท าจาก

แบบฟอรม์จากทางวทิยากรแจกให ้ สามารถน าไปปรับใชใ้นองคก์ร  ของผูเ้ขา้รับการสมัมนาได ้ 

วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพง็ 

 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 
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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 บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

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

หรอื สง่เมลลม์าที ่ptstraining3@gmail.com พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 

www.ptstraining.in.th 
E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร "การวางแผนและวิเคราะหอ์ตัราก าลงัเพ่ือการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี___________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


