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“การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
และการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
เพื่อสนับสนุนระบบบรกิารสุขภาพ” 

 

ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตราก าลัง

และการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

 
วันแรก 
ภาคเช้า กระบวนการวางแผนและการบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ 
 โดย ดร. นพ. ฑิณกร  โนร ี
ภาคบ่าย ประสบการณ์การบริหารจัดการก าลังคนในระดบัพ้ืนท่ี 
 โดยผูแ้ทนจากเขตพืน้ทีบ่รกิารดา้นสาธารณสขุเขต 7, 8, 9 และ 10 
วันที่สอง 
ภาคเช้า การวิเคราะห์ความต้องการก าลัง (Requirements)  
              ในรูปแบบต่างๆ โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ 
ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ 
              ก าลังในรูปแบบต่างๆ  
 โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ และคณะ 
วันที่สาม 
ภาคเช้า รปูแบบและวธิกีารการคาดการณก์ าลงัคนรองรบั (Supply) 
 โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ และคณะ 
ภาคบ่าย การวิเคราะห์ดลุยภาพของความตอ้งการก าลังคน และ   
               ก าลังคนรองรับและการวางแผนก าลังคน  
               โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ และคณะ 
วันที่สี่ 
ภาคเช้า HRH Action Framework 
 การประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผน 
               ก าลังคนของพื้นที่สมมุต ิ
 โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ และคณะ 
ภาคบ่าย น าเสนอผลการประชุมกลุ่มและวภิาคย ์
 โดย ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ และคณะ 

การอบรมหลกัสตูร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ (043) 347057 ต่อ 42825 
โทรสาร (043) 347058 
เว็บไซต ์https://ph.kku.ac.th/ 

* จัดอบรม จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 70 คน 
        รุ่นที่ 1 วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 
        รุ่นที่ 2 วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 
* ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท 

ลงทะเบียนการอบรม 
 

การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

ชื่อ............................................................................. ........ 

ต าแหน่ง............................................................................  
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สมัครเข้ารับการอบรม 

             รุ่นที่ 1  19-22 มีนาคม 2561 

             รุ่นที่ 2  15-18 พฤษภาคม 2561 

 

โดยสามารถช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 3,500 บาท 
ได้ที่ เลขท่ีบัญชี 551-302666-8 ชื่อบัญชี เงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หมายเหตุ : ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จ 
ได้ที่ E-mail : karbud@kku.ac.th 

หมายเหตุ: ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จ 
ได้ที่ E-mail : karbud@kku.ac.th 
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ความเป็นมา 

    ก าลังคนด้านสุขภาพเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
    ดังนั้นผู้บริหารนักวิชาการ และผู้ที่รับผิดชอบงาน 
ด้านก าลังคนจะต้องได้รับการหนุนเสริมศักยภาพใน
ด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง การวางแผนการบริหาร
จัดการและการพัฒนาก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ระบบสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

หลักสูตร “การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ” 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

1. เข้าใจหลักการการคาดการณ์ความต้องการ
ก าลังคน การวางแผนและการบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

2. สามารถวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังก าลังคนด้าน
สุขภาพในระดับองค์กรได้ 

3. เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการก าลังคนได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

    นักบริหารการสาธารณสุข นักวิชาการ และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/การพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพ/การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ และ
ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาหลักประกอบด้วย 

การวางแผนก าลังคน 
 ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพและ

ระบบก าลังคนด้านสุขภาพ 
 กระบวนการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
 กรอบการด าเนินงานก าลังคนด้านสุขภาพ (Human 

Resources for Health Action Framework) 

การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 กระบวนการสร้างแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและ
นอกเหนือจากตัวเงิน 

 เรยีนรูป้ระสบการณบ์รหิารจดัการก าลงัคนในพ้ืนทีต่า่งๆ 

 การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนโดยใช้ 
วิธีความจ าเป็นด้านสุขภาพ (Health need method) 
วิธีความต้องการการใช้บริการสุขภาพ 
(Health demand method) 
วิธีเป้าหมายบริการ (Service target method)  
และสัดส่วนต่อประชากร (Population ratio)  
และวิธีการอ่ืนๆ 

 การคาดการณ์ก าลังคนรองรับ (Supply projection) 

วิทยากร 
- ดร. นงลักษณ์  พะไกยะ 
- ดร. นพ. ฑิณกร  โนร ี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านก าลังคนและระบบสุขภาพอ่ืนๆ 


