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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

เพื่อการวิเคราะห ในงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย


เปนที่ยอมรับกันวาที่ผาน ๆ มางานดานการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยมักเปนเรื่องที่ “วัดไดยาก” หลายเรื่อง
ออกจะเปน “นามธรรม” เชนเรื่องขวัญกําลังใจไมดี ทัศนคติไมดี
คุณภาพของงานตกตํ่า ประสิทธิภาพการทํางานตกตํ่า เปนตน

ปจจุบันโลกธุรกิจไดพัฒนาเขาสูเรื่อง “การวัดที่ชัดเจน”
อยางมากทั้งนี้โดยมีความเชื่อวา “อะไรที่วัดไมไดก็จัดการไมได”
งานดาน HR ก็ไมอาจหลีกเลี่ยง “ยุคแหงการวัดผลงาน” นี้

สูตร สถิติ และรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมืออยางดีที่ทําใหคน
HR นํามาใชคิดและวิเคราะหผลไดอยางเปน “รูปธรรม” ชี้แจง
ได เชื่อถือไดดังนั้นเรื่อง “สูตร และสถิติ” จึงอยูคูกับนักบริหาร
งานทรัพยากรมนุษยอยางไมอาจหลีกเลี่ยง

สูตร สถิติ และรายงานที่ใชในงานบริหารทรัพยากรมนุษยมีอะไร
บาง หาอยางไร ใชอยางไร และวิเคราะหอยางไร จะเปนเรื่องที่
ไดทราบในรายละเอียดจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

นักบริหารและเจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษยทุกทานที่
มีหนาที่จัดทําขอมูลรายงานและวิเคราะหขอ มูลเพือ่ การ
ตัดสินใจดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561

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

วิทยากร

อาจารยกังวาน พงศาสนองกุล


วิทยากรและที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
งานทรัพยากรมนุษย

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัด

ผูเขาฝกอบรมทุกทานจะไดรับหนังสือ

1. สูตรคํานวณ (ไมลับ) ในการบริหารคน ฟรี 1 เลม
2. ตัวเลข (ไมลับ) ในการบริหารคน ฟรี 1 เลม

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 รวม 4,280 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ความหมาย ความสําคัญของ สถิติ ขอมูล
การคํานวณ
ความหมายและวัตถุประสงคของการใชสถิติใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติ และการคํานวณเพื่อการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

สูตร และสถิติดานการวางแผนบุคลากรและ
การวาจาง
การคํานวณกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม
การคิดตนทุนในการสรรหาคัดเลือกและการจาง
พนักงานใหม
สูตรและดัชนีวัดความสําเร็จในงานวาจางวัด
ที่ไหนบาง
การคํานวณอัตราการมา ไมมาทํางาน

สูตร และสถิติในงานบริหารคาจางเงินเดือน
คาเปอรเซ็นตไทลที่ 50, 75 คิดอยางไรใชเพื่อ
อะไร

สูตรการคํานวณหาเสนราคาตลาดและจัดทํา
โครงสรางเงินเดือน
สูตรการคํานวณเงินเดือนกรณีปรับโครงสราง
เงินเดือน หรือปรับอัตราเริ่มจาง
สูตรการคํานวณอัตราขึ้นเงินเดือนประจําปตาม
ผลงาน ตามงบประมาณที่กําหนด

สูตรและสถิติในงานฝกอบรมและพัฒนา
สูตรการคํานวณตนทุนการฝกอบรม
สูตรที่ใชในการประเมินผลการฝกอบรม
สูตรและดัชนีวัดความสําเร็จของงานฝกอบรม

สูตรและสถิติในงานบริหารงานบุคคลอื่น ๆ เชน :การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
ฯลฯ

ตัวอยางรายงานที่สําคัญดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยและการวิเคราะหเพื่อใชประโยชน

หลักสูตรฝกอบรม “สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะหในงานบริหารทรัพยากรมนุษย รุนที่ 56” (วันที่ 19 ต.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
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

