
วิทยากร
อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
�	วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
�	ที่ปรึกษาอาวุโส  

บริษัท การจัดการธุรกิจ จ�ากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

�	เป็นที่ยอมรับกันว่าที่ผ่าน ๆ มางานด้านการบริหารงาน 
ทรัพยากรมนุษย์มักเป็นเรื่องที่ “วัดได้ยาก” หลายเรื่องออกจะเป็น  
“นามธรรม” เช่น เรื่องขวัญก�าลังใจไม่ดี ทัศนคติไม่ดี คุณภาพของงาน 
ตกต�่า ประสิทธิภาพการท�างานตกต�่า เป็นต้น

�	สูตร สถิติ และรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมืออย่างดีที่ท�าให้คน HR  
น�ามาใช้คิดและวิเคราะห์ผลได้อย่างเป็น “รูปธรรม” ชี้แจงได้ เชื่อถือได้ ดงันัน้เรือ่ง  
“สูตร และสถติ”ิ จงึอยูคู่่กบันกับรหิารงานทรพัยากรมนษุย์อย่างไม่อาจหลกีเลีย่ง

�	สูตร สถิติ และรายงานที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง หาอย่างไร ใช้อย่างไร และ
วิเคราะห์อย่างไร จะเป็นเรื่องที่ได้ทราบในรายละเอียดจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
�	นักบริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ทุกท่านที่มีหน้าที่จัดท�าข้อมูลรายงาน

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการวิเคราะห์ในงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์

สูตร สถิติและรายงาน

รุ่นที่  67
มอบวุฒิบัตร

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่21 ต.ค. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

www.hrcenter.co.th

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



สูตร สถิติ
และรายงาน

หัวข้อการฝึกอบรม
	b ความหมาย ความส�าคัญของ สถิติ ข้อมูล  
การค�านวณ
	y ความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้สถิต ิ

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
	y สถิติ และการค�านวณเพื่อการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน
	b สูตร และสถิติด้านการวางแผนบุคลากรและ 
การว่าจ้าง
	y การค�านวณกรอบอัตราก�าลังที่เหมาะสม
	y การคิดต้นทุนในการสรรหาคัดเลือกและการจ้าง

พนักงานใหม่
	y สูตรและดัชนีวัดความส�าเร็จในงานว่าจ้างวัด

ที่ไหนบ้าง

	y การค�านวณอัตราการมา ไม่มาท�างาน

	b สูตร และสถิติในงานบริหารค่าจ้างเงินเดือน
	y ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50, 75 คิดอย่างไร  

ใช้เพื่ออะไร
	y สูตรการค�านวณหาเส้นราคาตลาดและ 

จัดท�าโครงสร้างเงินเดือน
	y สูตรการค�านวณเงินเดือนกรณีปรับโครงสร้าง 

เงินเดือน หรือปรับอัตราเริ่มจ้าง
	y สูตรการค�านวณอัตราขึ้นเงินเดือนประจ�าปีตาม 

ผลงาน ตามงบประมาณที่ก�าหนด
	b สูตรและสถิติในงานฝึกอบรมและพัฒนา
	y สูตรการค�านวณต้นทุนการฝึกอบรม
	y สูตรที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
	y สูตรและดัชนีวัดความส�าเร็จของงานฝึกอบรม

	b สูตรและสถิติในงานบริหารงานบุคคลอื่น ๆ เช่น :
	y การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
	y ฯลฯ

	b ตัวอย่างรายงานที่ส�าคัญด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 67” (วันที่ 28 ต.ค. 2564)

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


