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โครงสราง
เงิ น เดื อ น
อยางมืออาชีพ

PROFESSIONAL SALARY
STRUCTURE DESIGN WORKSHOP
การที่จะบริหารคาจางเงินเดือนใหมีประสิทธิภาพนั้น การออกแบบโครงสรางเงินเดือนของแตละองคกรนับวามีความ
สําคัญมาก เพราะหากออกแบบไมเหมาะสมกับองคกร การนําไปใชในการบริหารคาจางและเงินเดือนของพนักงานก็จะ
มีปญหาติดตามมา เชน คาจางแขงขันกับตลาดไมได ทําใหรักษาคนมีความสามารถไวไมได ในขณะเดียวกันการจาง
พนักงานใหมก็ยากที่จะหาบุคลากรที่เหมาะสมได เปนตน
การออกแบบโครงสรางเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูออกแบบจะตองมีความรูในแตละขั้นตอนอยางถูกตอง มิฉะนั้น
โครงสรางเงินเดือนที่ออกแบบมาก็จะนําไปใชไมไดผลอยางที่ควรจะเปน
หลักสูตรนี้จึงเปนประโยชนตอ HR ทุกทานในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบในการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ

พิเศษ
วิทยากร

ดร.สุพจน นาคสวัสดิ์

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 2 - พฤหัสบดีที่ 3
ธันวาคม 2563

ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ

“โครงสรางเงินเดือนออกแบบ
และบริหารอยางไรใหเหมาะสม”

 วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
เขียนโดย
ดย ดร.สุพจน
จน นาคสวั
นาคสวสสดิ์
ผูเขียนหนังสือ
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

 โครงสรางเงินเดือนออกแบบและบริหารอยางไรใหเหมาะสม
 ปรับเงินเดือนประจําปอยางไรใหพนักงานและองคกร Happy
 วิธีปรับคาจางตามผลกระทบ
 Employee Engagement Survey
 กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs
ที่ควรทราบ
 การวัดทุนมนุษยใหตรงใจองคการ
 นิวโรเทรนนิ่ง...ผาสมองสอนพนักงาน

หองฝกอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,000 บาท + VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทัว่ ไป 7,200 บาท + VAT 504 รวม 7,704 บาท

หัวขอการฝกอบรม
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(9.00-12.00 น.)
1. สิ่งที่ควรรูกอนออกแบบโครงสรางเงินเดือน
โมเดลคาจาง (Pay Model)
ลักษณะและรูปแบบโครงสรางเงินเดือน
สวนผสมคาตอบแทน (Pay Mix) และระดับการจาย (Pay Level)
เทคนิคตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลการจายของตลาด
ระดับตําแหนงงานมาตรฐานในประเทศไทย
สูตรและสถิติการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
โมเดลและหลักการการออกแบบโครงสรางเงินดือนแบบชวง
2. ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินคางานและเปรียบเทียบกับขอมูลการจายของตลาด
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดระดับการจายของตลาด
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหเสนการจาย (Salary Trend Line) ดวยสมการ
Exponential
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณคากลางของแตละกระบอกเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 5 คํานวณคา Min, Max, ความชันและความกวางของ
กระบอกเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 6 การพล็อตเงินเดือนของพนักงานลงในกระบอกเงินเดือน
และคํานวณงบประมาณ
(13.00-16.00 น.)
3. Workshop - ออกแบบเกณฑการประเมินคางาน
4. Workshop - ฝกประเมินคางานและจัดระดับคางาน
5. ถาม-ตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

(9.00-12.00 น.)
1. Workshop - ฝกออกแบบโครงสรางเงินเดือน Step by Step ตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1-6 ดวยโปรแกรม Ms Excel แบบงาย ๆ
(รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิทยากรใหคําแนะนําสําหรับ
โครงสรางเงินเดือนที่ออกแบบขึ้นมา)
(13.00-16.00 น.)
2. การบริหารโครงสรางเงินเดือน
การจัดการกรณีเงินเดือนพนักงาน “ตํ่ากวา/สูงกวา”
กระบอกเงินเดือน
เทคนิคการ Update โครงสรางเงินเดือนใหเปนปจจุบัน
3. การปรับเงินเดือนพนักงานในกรณีตาง ๆ
กรณีเลื่อนตําแหนง
กรณีปรับเงินเดือนประจําป
กรณีผลกระทบของคาจางขั้นตํ่าใหม
4. ถาม-ตอบ

Note :
ผูเขาอบรมโปรดนํา
Notebook มาเพื่อฝกปฏิบัติ

หลักสูตรฝกอบรม “การออกแบบและบริหารโครงสรางเงินเดือนอยางมืออาชีพ รุนที่ 5” (วันที่ 2-3 ธ.ค. 2563)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

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

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

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
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 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนนี้เปนเงินสด
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