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มอบวุฒิบัตร

การออกแบบโครงสราง

หลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ

เงินเดือน

SALARY STRUCTURE
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “คน” เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญ DESIGN WORKSHOP
ตอองคกรมากที่สุด เปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หลักการและเหตุผล

องคกร คือ การดึงดูด รักษาบุคลากรที่ดีมีฝมือใหอยูกับองคกร
พัฒนาบุคลากร และจูงใจบุคลากรเหลานั้น ใหทุมเท ใชความรู
ความสามารถของตน ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อสรางผลงานและ
นําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ตองการได การบริหารคาจาง
เงินเดือนที่มีระบบ มีหลักเกณฑที่ชัดเจน เปนธรรม และเปน
ที่ยอมรับของทุกฝาย จะเปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งที่ชวยให
องคกรบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งการจัดทําโครงสรางเงินเดือนที่มี
ประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย และวัฒนธรรมองคกร
รวมถึงความรูความเขาใจและความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารระบบไดอยางเหมาะสม จึงสงผลตอความสําเร็จขององคกร

หลักสูตรการออกแบบโครงสรางเงินเดือน มีวัตถุประสงคจะให
ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
บริหารคาจางเงินเดือนขององคกร ไดทราบถึงหลักการ แนวคิด
และขั้นตอนการวางระบบการบริหารคาจางเงินเดือน
สามารถออกแบบโครงสรางเงินเดือนที่เหมาะสมกับองคกร
ได โดยเนนการฝกทักษะจากการปฏิบัติในหัวขอสําคัญ ๆ
รวมถึงใหความรูความเขาใจในการบริหารระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยวิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่ผานการวางระบบ
บริหารคาจางเงินเดือน ใหแกองคกรตาง ๆ มากมาย ทั้งบริษัทไทย
และบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหารทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารคาจางเงินเดือน

วิทยากร

อาจารยสุวิช นุกูลสุขศิริ

อดีต
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แองโกล - ไทย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เดอะ เมตัลบอกซ ประเทศไทย จํากัด และ
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และกรรมการผูจัดการ
บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัด
ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ บริษัท วันเนส ไอพีเอส จํากัด
ซึ่งเปนที่ปรึกษาองคการและการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกองคกรภาครัฐและเอกชนหลายแหง
รวมทั้งเปนอาจารยพิเศษและวิทยากรรับเชิญของ
สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพตาง ๆ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,000 บาท + VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท + VAT 490 รวม 7,490 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 ก.ย. 2561 ลด 400 บาท

วัตถุประสงค

1. เขาใจแนวคิด และหลักการบริหารคาจางเงินเดือน
2. รูจกั เครื่องมือและกระบวนการบริหารคาจาง และสามารถใชประโยชนได
3. ฝกฝนการจัดทําระบบการบริหารคาจางที่เหมาะสมกับองคกร

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวความคิด และหลักการออกแบบระบบบริหารคาจางเงินเดือน (Conceptual Design)
2. การกําหนดนโยบายคาตอบแทน (Remuneration Policy)
3. เครื่องมือและกระบวนการบริหารคาจางเงินเดือน (Tools & Process)
การวิเคราะหงาน และใบกําหนดหนาที่งาน (Job Analysis & Job Profiles)
การประเมินคางาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
การสํารวจคาจาง และการนําผลการสํารวจมาใช (Market Survey)
การวางโครงสรางเงินเดือน (Pay Structure)
การบริหารผลงานและการนําผลมาใชตอบแทนจูงใจ (Performance Management)
การบริหารเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือน (Compensation Administration & Pay Increase)
4. แบบฝกหัด
การประเมินคางาน และการจัดระดับงาน
การอาน การคัดเลือก และการนําผลการสํารวจมาใช
การวางโครงสรางเงินเดือน

วิธีการอบรม

บรรยาย ฝกปฏิบัติจากแบบฝกหัด กรณีศึกษา และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรฝกอบรม “การออกแบบโครงสรางเงินเดือน รุนที่ 37” (วันที่ 18-19 ก.ย. 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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