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การวเิคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

HR Resource Planning 

หลกัการและเหตุผล 

          ปัจจยัส าคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์อตัราก าลงัเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึง

จะเป็นพ้ืนฐานแรกของหัวหน้างาน/ผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งมีและตอ้งทราบ เพ่ือจะไดท้ราบว่า อตัราก  าลงักบัภาระงานท่ี

แทจ้ริง มีความสมดุลกนัหรือไม่ เมื่อทราบภาระงานแลว้ หวัหนา้จะตอ้งเสริมความรู้ ความสามารถและพฒันาศักยภาพ

อยา่งไร จึงจะท างานนั้นประสบความส าเร็จ และมี  ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์/พนัธะกิจ

และเป้าหมาย ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์ภาระงาน

และการค านวณอตัราก าลงัไดส้อดคลอ้งกบัอตัราก าลงัพนกังานจริง ซ่ึงจะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกท่ีดีตอ้งองค์กร 

การท างานอยา่งมีความสุข  อนัจะท าใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความส าเร็จได  ้

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานตนเอง 

2.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความส าคญัของการ ของการจดัท าภาระงานและการค านวณอตัราก าลงัอยา่งถูกวิธี 

3.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

เน้ือหาการอบรม 

1.ความหมายและความส าคญัของการวางแผนก าลงัคน 

2.ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนก าลงัคน กบั แผนกลยทุธอ์งคก์ร 

3.กระบวนการวางแผนก าลงัคน 

4.การคาดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รโดยวิเคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทานแรงงานใน

ปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือวางแผนกลยทุธ ์การรับคน 
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5.ความจ าเป็นและประโยชนข์องการวางแผนก าลงัพล 

6.เทคนิคในการวิเคราะห์อตัราก าลงัและภาระงานของหน่วยงาน 

7.การใชดุ้ลยพินิจ (Judgmental Methods) 

-Trend Projections 

-Delphi Technique 

8.วิธีการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods) 

-Simple Mathematical Methods 

-Complex Mathematical Methods 

-Markov Analysis 

-Workshop  ฝึกปฏิบติัการค านวณอตัราก าลงั จาก case จริง 

-วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) 

-การวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow Analysis) 

-การศกึษาเวลาในการท างาน (Time and Motion Study) 

-การหาเวลามาตรฐานในการท างาน 

-การก าหนดก าลงัคนจากเวลามาตรฐาน 

-ปัจจยัและขอ้มูลสนบัสนุนในการวิเคราะห์งาน 

9.เทคนิคการแกปั้ญหาอตัราก าลงัขาดและอตัราก าลงัเกิน 

10.การแกปั้ญหา โดยใหพ้นกังานท างานล่วงเวลา ประมาณไหน จึงจะไม่กระทบคุณภาพชีวติของพนกังาน 

11.สรุปประเด็นส าคญัการแกปั้ญหาและขอ้ดี ขอ้เสีย 
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วธิีการสัมมนา 

1.การบรรยายภาคทฤษฎี        50 % 

2.การแสดงความคิดเห็น  workshop  และตอบปัญหา     50 %  

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรม 

-ผูเ้ขา้สมัมนาพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้งาน/ผูจ้ดัการ 

วนั-เวลา-สถานที่ระยะเวลา   

-1  วนั   (ระหว่างเวลา  09.00 –16.00 น.)    

โดยท่านวทิยากร    

ดร.กฤติน   กุลเพง็    วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์

อตัราค่าสัมมนา 

อตัราค่าสมัมนาบุคคลทัว่ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท 

สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท 

กรุณาน าเอกสาร หกั ณ ท่ีจ่าย 3% มาดว้ยในวนัสมัมนา 

ประเภท 
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หัก ณ ที่จ่าย 

3% 

กรณีไม่มีหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 
3%  

(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 

สมาชิก IOD 3,600 252 108 3,852 3,744 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 

*กรณสีมคัรในนามบริษัท ต้องมเีอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 

อตัราค่าสมัมนาน้ีไดร้วมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 

วธิีช าการช าระเงนิ 

1)ช าระดว้ยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 



 
บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด  

IOD CONSULTING AND TRAINING CO.,LTD 

2)ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

3)โอนเงินเขา้บญัชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” บญัชีออมทรัพย ์“เลขท่ี 270-2-01913-0  

-ธนาคารทหารไทย  สาขาเทสโก ้โลตสั พลสัมอลล ์บางใหญ่ 

*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถา้มี)ผูโ้อนตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมเอง 

*กรณีช าระเงินล่วงหนา้ กรุราส่งส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุช่ือ บริษทั, หลกัสูตร, พร้อมเอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา
ตามท่ีอยู ่E-mail. หรือ บริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ (ไม่รวมวนัหยดุเสาร์-อาทิตย)์ 

*เอกสารการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

สงวนลิขสิทธ์โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 

*บริษทั ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง จ  ากดั 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั 0125558010150 

วธิีการสมคัรเพ่ือเข้ารับการอบรม 

กรุณาดาวนโ์หลดใบสมคัรและกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น ส่งมาตามท่ีอยูอี่เมล ์ iodseminarhr@gmail.com 

หรือกรอกใบสมคัรเขา้อบรมผา่นทางเวบ็ไซต ์คลิก ดาวน์โหลดใบสมคัร ส ารองท่ีนัง่ผา่นทางเวป็ไซต ์

การยืนยนัการอบรม 

1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมวนั / เวลาและสถานท่ี ล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัอบรมหากท่านไม่ไดรั้บการยนืยนั
กรุณาติดต่อกลบัเพื่อตรวจสอบ 

2.กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสมัมนาอยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กรณีช าระดว้ยการโอนเงินกรุณาส่งหลกัฐาน
การโอนมาล่วงหนา้ก่อนถึงวนัอบรมหรือช าระชา้สุดท่ีหนา้งาน ณ วนัอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

*กรณยีกเลกิการจอง  

mailto:iodseminarhr@gmail.com
mailto:seminarhr@gmail.com
http://www.krittin.in.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-Public-Training.pdf
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กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการหรือก่อนบริษทัแจง้ยนืยนัการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 20%  ของค่าบริการ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ฝ่ายบริการข้อมูล   

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

 


