
 
Course การวิเคราะหแ์ละบริหารอตัราก าลงัคน  

เพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยคุวิกฤติโควิด 
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

09.00-16.00  น.  โรงแรมโนโวเทล 
 
แมเ้ศรษฐกจิจะสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างชา้ ๆ ในระยะขา้งหน้า แต่กย็งัไม่ใช่สิง่ยนืยนัว่าตลาดแรงงานจะฟ้ืนตวัไดใ้นเรว็
วนั ทัง้นี้เพราะหลายธุรกจิมกีารปรบัตวัในดา้นการลดต้นทุนดา้นบุคลากร ทัง้โดยการปรบัวธิกีารท างานและการน า
เทคโนโลยมีาใช ้ตลอดจนมจี านวนผูต้กงานเป็นจ านวนมากจากอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิ ส่งผลให้
แรงงานจ านวนไม่น้อยตอ้งออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนยา้ยแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  จงึอาจท า
ใหบ้างอุตสาหกรรมไม่สามารถดดูซบัแรงงานกลบัเขา้ระบบไดร้วดเรว็เพราะทกัษะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
งานหรอืทีเ่รยีกว่าปญัหา "skill mismatch" ในขณะทีป่ระเทศไทยอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงานมาก่อน จงึมี
แนวโน้มจะเป็นปญัหาทีรุ่นแรงมากขึน้ ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีอ่งคก์รจะตอ้งหนัมาทบทวนและวเิคราะหอ์ตัราก าลงั
เพือ่การวางแผนอตัราก าลงัทีเ่หมาะสม และรองรบักบัสถานการณ์ดงักล่าว  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการในการวางแผนก าลงัคน และเทคนิคในการ 
    วเิคราะหอ์ตัราก าลงัอย่างมรีะบบ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีกัษะในการวเิคราะหอ์ตัราก าลงัในรปูแบบต่าง ๆ และสามารถน าไปปรบัใชใ้นองคก์รได้ 

 

 



หวัข้อการสมัมนา 

• ความหมายและความส าคญัของการวางแผนก าลงัคน 
• ความเชื่อมโยงแผนก าลงัคน กบั แผนกลยุทธข์ององคก์ร 
• การวเิคราะหแ์ละทบทวนภาระกจิองคก์ร เพือ่กระจายภาระกจิสูห่น่วยงานต่าง ๆ  
• ขัน้ตอนและวธิกีารวางแผนก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 
• กระบวนการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดกลยุทธด์า้นก าลงัคน  

o การวเิคราะหค์วามตอ้งการก าลงัคน (Demand Analysis) 
o การวเิคราะหก์ าลงัคนทีม่อียู่ (Supply Analysis) 
o การวเิคราะหส์ว่นต่างของก าลงัคน (Gap Analysis) 
o การวเิคราะหค์วามเคลื่อนไหวของอตัราก าลงัคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis) 
o การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชก้ าลงัคน (Manpower efficiency) 
o   การวเิคราะหง์านเพือ่ก าหนดคุณสมบตั ิ(Specification) ของแรงงานทีเ่หมาะสม 

• การออกแบบกระบวนการท างานเพือ่ประสทิธภิาพของการใชก้ าลงัคน   
• เทคนิคการวเิคราะหค์วามต้องการอตัราก าลงัคน 

o วเิคราะหก์ระบวนตามกระบวนการปฏบิตังิาน (Workflow Analysis) 
o วเิคราะหต์ามปรมิาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏบิตังิาน (Work Measurement /Time & 

Motion Study)  
o วเิคราะหต์ามสดัสว่นหรอือตัราสว่นต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio) 

•   เกณฑก์ารวเิคราะหอ์ตัราก าลงัคนภายในหน่วยงาน 
•   การบรหิารแผนก าลงัคนใน 3 สถานการณ์ (คนเกนิ คนขาด และพอด)ี 
•   การวเิคราะหแ์ละบรหิารอตัราก าลงัคนในงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  

o  กรณสีายงานขาย  
- เทคนคิวธิใีชง้บประมาณฝา่ยขายเป็นฐาน 
- เทคนิควธิคี านวณปรมิาณงานเป็นฐาน 
- เทคนิควธิใีชก้ าไรสว่นเพิม่เป็นฐาน 

o กรณสีายการผลติ เพือ่ใหม้อีตัราก าลงัทีเ่หมาะสมตามแผนการผลติ  
- ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนการผลติกบัอตัราก าลงัคน 
- โครงสรา้งตน้ทุนการผลติ 
- Level Production with overtime and subcontract 
- Chase Plan  
- Level Production with back order as need 

•   กระบวนการจดัท างบประมาณก าลงัคนประจ าปี  
•   การจดัการกบัอตัราก าลงัคนทีด่อ้ยคุณภาพ  
•   แนวทางแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เกีย่วกบัก าลงัคนในปจัจุบนัและอนาคต 



•   Workshop : การวเิคราะหง์าน 
                                การวเิคราะหภ์าระงาน 
                                การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัคนในรปูแบบต่าง ๆ   

วิทยากร อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชต ิ

กลุ่มเป้าหมาย  
หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการทุกระดบัในองคก์ร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
วิธีการอบรม (ในรปูแบบ Online by Zoom) 

-   การบรรยายอย่างมสีว่นร่วม (Participative Techniques)  
-   อภปิรายกลุ่ม 
-   Case Study  และ Workshop 

 
ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วนั  
อัตราคา่ลงทะเบยีน(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร อาหารกลางวนั อาหารวา่ง) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา ราคาทา่นละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 2ทา่น ๆ ละ 3,500 245 105 3,640 

การช าระเงนิ: (Payment) 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 (ตุม้) 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th   Email:  info.ptstraining@gmail.com : ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510   เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

การวิเคราะหแ์ละบริหารอตัราก าลงัคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยคุวิกฤติโควิด 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 

  บริษทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขภาษี_____________________________________________ 

  ช่ือผู้ประสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท์ ____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

