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EASY EXCEL:

SALARY STRUCTURE
MANAGEMENT
สอนงาย ๆ ทีละขั้นตอน เพื่อการประยุกตใชจริง

รุนที่

16

มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้ เนนนําโปรแกรม Excel ที่ทุกคนคุนเคย ไปใชในการสรางตารางฐานขอมูล กําหนดสูตรคํานวณ และ
สรางกราฟวิเคราะห เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารคาจางเงินเดือน และการประเมินคางาน เพื่อใหการทํางาน
งายและสะดวกในการปรับเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูลยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร/ผูจัดการแผนก/ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ดานคาจาง
เงินเดือนและการประเมินคางาน
บุคคลที่เกี่ยวของกับคาจางเงินเดือนและการประเมิน
คางานที่ตองการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหาร
คาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
ทุกทานที่ตองใช Excel ขั้นสูง เพื่อนํามาประยุกตใชงาน
ดานระบบคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
มีความรูและเขาใจระบบการบริหารคาจาง
เงินเดือน และการประเมินคางาน
ตองมีความสามารถในการทํางานกับโปรแกรม
Excel version 2007 ขึ้นไป
ตองนําโนตบุกที่ติดตั้งโปรแกรม Excel version
2007 ขึ้นไป (เมนูภาษาอังกฤษ)

บรรยายโดย

อาจารยขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
อดีต
 Development Manager, Service Desk Manager
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด
ผูผลิตและจําหนายเบียรไฮเนเกน ไทเกอรเบียร
 Front Line Manager Trainer ของ Heineken
 ICT Manager บริษัท บางกอกโชวเคส จํากัด
 Microsoft Certified Trainer (MCT)
ระหวางป พ.ศ.2554-2557
ปจจุบัน
 ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ระบบสารสนเทศใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน
 Vice President-Consulting ทีม narongwits.com
 คณะกรรมการ สมาคมความคิดสรางสรรค ความจํา
และการเลน

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 10 พ.ค. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

การสรางระบบการประเมินคางาน
Paired Comparison
Point System
การสรางสูตรคํานวณ ตามคําศัพทในระบบการบริหารคาเงินเดือน และการประเมินคางาน อาทิเชน Min, Max, Midpoint,
Range Spread, Overlap
การตรวจสอบโครงสรางคาจางและเงินเดือนวาสามารถใชไดกี่ป
การสรางกราฟแสดงโครงสรางเงินเดือนกับคาตลาด ตามแนวทางการบริหารหลักความเปนธรรมภายนอก
การสรางกราฟตรวจสอบปญหาอายุงานกับเงินเดือน ตามแนวทางการบริหารหลักความเปนธรรมภายใน
การสรางกราฟโครงสรางคาจางและเงินเดือน
การสรางกราฟเพื่อโครงสรางคาจางและเงินเดือน เมื่อมีการปรับเลื่อนตําแหนง ตามหลักการในการจูงใจ
สูตรการวิเคราะหและประเมิน โครงสรางคาจาง และเงินเดือน
Compa-ratio
Range Penetration
Market Index
Range Spread
Compensation Mix
Compensation as a Percent of Revenue
วิธีการอบรม
บรรยาย พรอมฝกปฏิบัติจากแบบฝกหัด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วัตถุประสงค
เพื่อออกแบบระบบบริหารคาจางเงินเดือนดวยโปรแกรม Excel ได
สามารถใชสูตรคํานวณ การประยุกตใชกราฟในโปรแกรม Excel มาพัฒนาระบบบริหารคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
หลักสูตรฝกอบรม “Easy Excel : Salary Structure Management รุนที่ 16” (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
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โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
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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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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