
วิทยากร

อาจารย�กังวาน พงศาสนองกุล
 วิทยากรและที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

ดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
 ที่ปรึกษาอาวุโส 

บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ� 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (เปด Login 08.00 น.)

 เปนที่ยอมรับกันวาที่ผาน ๆ มางานดานการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยมักเปนเรื่องที่ 
“วัดไดยาก” หลายเรื่องออกจะเปน “นามธรรม” เชน 
เรื่องขวัญกําลังใจไมดี ทัศนคติไมดี คุณภาพของงาน
ตกตํ่า ประสิทธิภาพการทํางานตกตํ่า เปนตน

 สูตร สถิติ และรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือ
อยางดีที่ทําใหคน HR นํามาใชคิดและวิเคราะห
ผลไดอยางเปน “รูปธรรม” ชี้แจงได เชื่อถือได 
ดงัน้ันเรือ่ง “สูตร และสถติ”ิ จงึอยูคกูบันกับรหิาร
งานทรพัยากรมนษุยอยางไมอาจ
หลกีเล่ียง

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

 นักบริหารและเจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย

ทุกทานที่มีหนาที่จัดทําขอมูลรายงานและ

วิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจดานการ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย

ผู�เข�าฝ�กอบรมทุกท�านจะได�รับหนังสือ

1. สูตรคํานวณ (ไมลับ) 

ในการบริหารคน ฟรี 1 เลม

2. ตัวเลข (ไมลับ) ในการบริหารคน 

ฟรี 1 เลม

เพื่อการวิเคราะห�ในงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย�

สูตร สถิติ
และรายงาน

รุ�นที่  64
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันที่่ 26 ม.ค. 2564 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

www.hrcenter.co.th

 สูตร สถิติ และรายงานที่ใชในงานบริหารทรัพยากร
มนุษยมีอะไรบาง หาอยางไร ใชอยางไร และ
วิเคราะหอยางไร จะเปนเรื่องที่ไดทราบใน
รายละเอียดจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

โปรโมชัน่พเิศษ
เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน



หัวข�อการฝ�กอบรม

  ความหมาย ความสําคัญของ สถิติ ขอมูล 
การคํานวณ
  ความหมายและวัตถุประสงคของการใชสถิติ

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถิติ และการคํานวณเพื่อการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน
  สูตร และสถิติดานการวางแผนบุคลากรและ
การวาจาง
  การคํานวณกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม
  การคิดตนทุนในการสรรหาคัดเลือกและการจาง

พนักงานใหม
  สูตรและดัชนีวัดความสําเร็จในงานวาจางวัด

ที่ไหนบาง

  การคํานวณอัตราการมา ไมมาทํางาน

  สูตร และสถิติในงานบริหารคาจางเงินเดือน
  คาเปอรเซ็นไทลที่ 50, 75 คิดอยางไร 

ใชเพื่ออะไร
  สูตรการคํานวณหาเสนราคาตลาดและ

จัดทําโครงสรางเงินเดือน
  สูตรการคํานวณเงินเดือนกรณีปรับโครงสราง

เงินเดือน หรือปรับอัตราเริ่มจาง
  สูตรการคํานวณอัตราขึ้นเงินเดือนประจําปตาม

ผลงาน ตามงบประมาณที่กําหนด
  สูตรและสถิติในงานฝกอบรมและพัฒนา
  สูตรการคํานวณตนทุนการฝกอบรม
  สูตรที่ใชในการประเมินผลการฝกอบรม
  สูตรและดัชนีวัดความสําเร็จของงานฝกอบรม
  สูตรและสถิติในงานบริหารงานบุคคลอื่น ๆ เชน :
  การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
  ฯลฯ
  ตัวอยางรายงานที่สําคัญดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยและการวิเคราะหเพื่อใชประโยชน

หลักสูตรฝกอบรม “สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะหในงานบริหารทรัพยากรมนุษย รุนที่ 64” (วันที่ 2 ก.พ. 2564)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


