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หลกัการและเหตุผล 
  การวางแผนอัตรากําลังอย่างง่ายโดยวทิยากรและทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ท่าน
จะไดเ้รยีนรูว้ธิีการและตัวอย่างแผนอัตรากําลงัจากองคก์รอืน่ ส ิง่สาํคญัในการวางแผนอัตรากําลังจะทําใหอ้งคก์รของ
ท่านสามารถควบคมุตน้ทุนของบคุลากรและวางแผนงานฝ่ายบรหิารบคุคลใหส้อดคลอ้งกับการทํางานและการพัฒนา
บุคลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การกําหนดกลยุทธ์เพ ือ่การจดัหา การใช ้ธํารงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีเ่หมาะสมในอนาคต เพือ่รักษา 
ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององคก์รใหบ้รรลวุัตถุประสงคท์ ีกํ่าหนดไว ้สามารถประเมนิและทบทวนแผนกลยุทธ์
ดา้นกําลังคน โดยการทบทวนผลการดําเนนิงาน ประเมนิวา่แผนไหนใชไ้ดห้รอืไม่ได ้ปรับเปล ีย่นแผนและนําประเด็น
ใหม่มาพจิารณา วเิคราะหอุ์ปสงคแ์ละอุปทานดา้นกําลังคน เพือ่นําไปกําหนดวธิีการทีจ่ะไดกํ้าลงัคนทีม่คีวามรู ้
ความสามารถทัง้ในดา้นจาํนวนและคุณภาพทีเ่หมาะกับการทํางานในเวลาทีต่อ้งการ 

 ส ิง่ทีค่วรทําความเขา้ใจ 

 ทําความเขา้ใจมนุษยกั์บทรัพยากร มคี่าสําคัญต่อการจดัการอย่างไร ทําไมถงึตอ้งจัดการเร ือ่งคน 
 เป้าหมายของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ตรงไหน 
 การวางแผนเชงิกลยุทธด์า้น HR ตอ้งคํานึงปัจจัยดา้นใดบา้ง 
 การวางแผนกลยุทธ์ควรจะตอ้งมกีารวางแผน ในระยะสัน้  ระยะกลาง และระยะยาว ควรจะเร ิม่ประเด็นงานใด

ก่อนและหลัง  จงึจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
 การจัดการเชงิกลยุทธด์า้น ทรัพยากรมนุษยพ์รอ้มทัง้วเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงิกลยุทธโ์ดยสังเขป 

 ตัวช ีว้ัดทางดา้นทรพัยากร ระดับนโยบาย/กลยุทธ ์กับระดับปฏบิัตกิาร 

หลกัสูตร  เทคนคิการวเิคราะหอ์ตัรากําลงั และการวางแผนกําลงัคน 

11 สงิหาคม 2563 

            เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจสัมนิซติี ้สุขมุวทิ 23 
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วัตถุประสงค ์ : 

 1. เพ ือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถจัดทําแผนอัตรากําลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2. เพ ือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหแ์ละควบคุมตน้ทุนของบุคลากรทีจ่ะนํามาใชต้ามแผนได ้
3.เขา้ใจความสาํคัญของแผนกําลังคนทีม่ผีลกระทบตอ่แผนปฏบิตังิานขององคก์ารมากยิง่ข ึน้ 
4. เพ ือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝ่ายบรหิารสามารถคาดการณ์เกีย่วกับแผนการมอบหมายงานใหส้ัมพันธกั์บการพัฒนา
บุคลากรได ้
5. สามารถคัดเลอืกบุคคลทีม่คีุณภาพไดล้ว่งหนา้ลดปัญหาการวา่งลงของตาํแหน่งงาน 

หวัขอ้การฝึกอบรม 

หัวขอ้การฝึกอบรม 

1. ความสําคัญและแนวคดิในการวางแผนคํานวณความตอ้งการกําลังคนในหน่วยงาน 

2. ความจําเป็นของการวเิคราะหอั์ตรากําลงั (Workforce Analysis) 

3. เทคนิคการวเิคราะหว์างแผนอัตรากําลังคน 

4. กระบวนการคํานวณความตอ้งการกําลงัคน (Workload Analysis Process) 

5. องคป์ระกอบของการจัดทําแผนอัตรากําลัง (Workforce Plan)  

6. การจัดทําแผนทีง่าน (Job Map) ของหน่วยงาน 

7. การคํานวณ Workload วเิคราะหง์านเพือ่หาทางปรับปรุงงานเพือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพของงาน 

8. วธิีคํานวณหาอัตรากําลงัคนเมือ่เทยีบกับปรมิาณงานใหเ้ช ือ่มโยงแผนกําลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององคก์ร 

9. Workshop การวเิคราะหว์างแผนอัตรากําลงัคน 

10. การวเิคราะหก์ระบวนการคัดเลอืก การเล ือ่นตาํแหน่ง การสูญเสยีบุคลากรในองคก์ร 

11. ปัจจัยทีส่่งผลกับความตอ้งการกําลังคนขององคก์ร 

12. ขอ้ควรพจิารณาและปัญหาการคาดคะเนความตอ้งการดา้นกําลงัคนทีค่วรนํามาปรับใชกั้บองคก์ร  

13. สรุป ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา 

หมายเหตุ   เนือ้หาหลักสูตรจะเนน้ การทํา workshop จากแผนกลยุทธข์องบรษัิทโดยดําเนนิการจัดทําจาก
แบบฟอรม์จากทางวทิยากรแจกให ้  สามารถนําไปปรับใชใ้นองคก์ร  ของผูเ้ขา้รับการสัมมนาได ้  

วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพ็ง 

• ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดําริ จํากัด 

• ผู้จัดการส่วนการบุคคล 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. 
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• ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 

• ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จํากัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จํากัด ฯลฯ 

จํานวนผู้เข้าอบรม  20 คน 

อัตราค่าสัมมนา / 1ทา่น 
 (รวมคา่วทิยากร  และคา่เอกสาร คา่อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ชา-กาแฟ อาหารวา่ง 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสุทธ ิ

คา่อบรม-สมัมนา 3,900 273 58.50 4,114.50 

สมคัร 2 ทา่นๆละ 3,500 245 52.50 3,692.50 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอีอมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสช่ันแนล เทรนนิง่ โซลูช่ัน  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
หรอื ส่งเมลลม์าที ่ptstraining3@gmail.com พรอ้มระบุชือ่บรษัิทของท่าน และชือ่หลักสูตร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท ส่ังจ่าย หจก.โปรเฟสช่ันแนล เทรนนิง่ โซลูช่ัน (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหกั ณ ที่จ่าย 3%  

ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ เลขประจําตัวผู้ เสียภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชู ัน่ 

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คุณอรัญญา   
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 
หลกัสูตร "เทคนคิการวเิคราะหอ์ัตรากําลงั และการวางแผนกําลงัคน 

สง่มาที่  info.ptstraining@gmail.com  หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บริษัท_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย์_____________________เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี____________________________________ 

  ชือ่ผู้ประสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท์ _______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถือ __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถือ: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถือ: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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