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Effective
Manpower
Planning

รุนที่
มอบวุฒิบัตร
วิทยากร
การกําหนดกลยุทธและกระบวนการในการดําเนิน
การเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ดาน
กําลังคน เพื่อใหองคกรมีการบริหารกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปสงค
และอุปทานของบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคต
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร และ
เปนการชวยปองกันและแกไขปญหาในเรื่องคนลนงาน
และงานลนคนที่หลายองคกรกําลังเผชิญอยู
การวางแผนดานอัตรากําลังคนจึงเปนปจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จขององคกร เพราะเปนกลยุทธในการ
บริหารจัดการที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จได
อยางยั่งยืน
จึงเปนหลักสูตรที่จําเปนตอผูบริหารงาน HR ของทุก
องคกร
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 9 ม.ค. 2561 ลด 300 บาท

อาจารย โรสลินด เจริญวงศ
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Sciences จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - สายงานบริหารทรัพยากร
บุคคล บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประสบการณดานวิชาชีพ HR
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเวลา 20 กวาป ทั้งใน
สวนของ HRM และ HRD
การกําหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
มีสวนในการนําพาบุคลากรฝาวิกฤติในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 โดยใหกระทบกระเทือนตอองคกรและ
พนักงานนอยที่สุด
การดูงานและเขารวมประชุมวิชาการดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน
ฮองกง สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
เปนหนึ่งในนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวขอการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการในยุค Digital ความทาทายใหมที่ HR ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
การวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
การพยากรณความตองการทรัพยากรบุคคลในองคกร
เทคนิคการวางแผนอัตรากําลังคน
Workload
Span of Control
5. บทบาทของ HR และ Line Manager ในการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพื่อการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
6. แผนกลยุทธการบริหารอัตรากําลังในองคกรเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
7. เคล็ดลับในการแกไขปญหาการวางแผนอัตรากําลังคน อุปสรรคสําคัญที่ไมควรมองขาม
Workshop ที่ 1 : เทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังคนในองคกร
Workshop ที่ 2 : การจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับแผนทางธุรกิจ / นโยบายขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบในการฝกอบรม
บรรยาย / VDO แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขาฝกอบรม
Workshop และกิจกรรมสูการปฏิบัติ
หลักสูตรฝกอบรม “Effective Manpower Planning รุนที่ 3” (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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