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การออกแบบและบริหาร
โครงสร้างเงิ น เดื อ น
อย่างมืออาชีพ

PROFESSIONAL SALARY
STRUCTURE DESIGN WORKSHOP

yyการที่จะบริ หารค่าจ้ างเงินเดือนให้ มีประสิทธิภาพนัน้ การออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนของแต่ละองค์กรนับว่ามีความ
ส�ำคัญมาก เพราะหากออกแบบไม่เหมาะสมกับองค์กร การน�ำไปใช้ ในการบริ หารค่าจ้ างและเงินเดือนของพนักงานก็จะ
มีปัญหาติดตามมา เช่น ค่าจ้ างแข่งขันกับตลาดไม่ได้ ท�ำให้ รักษาคนมีความสามารถไว้ ไม่ได้ ในขณะเดียวกันการจ้ าง
พนักงานใหม่ก็ยากที่จะหาบุคลากรที่เหมาะสมได้ เป็ นต้ น
yyการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพนัน้ ผู้ออกแบบจะต้ องมีความรู้ในแต่ละขันตอนอย่
้
างถูกต้ อง มิฉะนัน้
โครงสร้ างเงินเดือนที่ออกแบบมาก็จะน�ำไปใช้ ไม่ได้ ผลอย่างที่ควรจะเป็ น
yyหลักสูตรนี ้จึงเป็ นประโยชน์ตอ่ HR ทุกท่านในฐานะที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารค่าจ้ างเงินเดือนขององค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ
วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

yy วิทยากรและที่ปรึกษาด้ านการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์
ผู้เขียนหนังสือ

yy โครงสร้ างเงินเดือนออกแบบและบริ หารอย่างไรให้ เหมาะสม
yy ปรับเงินเดือนประจ�ำปี อย่างไรให้ พนักงานและองค์กร Happy
yy วิธีปรับค่าจ้ างตามผลกระทบ
yy Employee Engagement Survey
yy กรณีศกึ ษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ
yy การวัดทุนมนุษย์ให้ ตรงใจองค์การ
yy นิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
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พิเศ เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

“โครงสร้างเงินเดือนออกแบบและ
บริหารอย่างไรให้เหมาะสม”

วัน เวลา และสถานที่
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เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 6,000 บาท + VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทัว่ ไป 7,200 บาท + VAT 504 รวม 7,704 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 21 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

เขียนโดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

หัวข้อการฝึกอบรม
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

(9.00-12.00 น.)
1. สิ่งที่ควรรู้ ก่อนออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน
xxโมเดลค่าจ้ าง (Pay Model)
xxลักษณะและรูปแบบโครงสร้ างเงินเดือน
xxส่วนผสมค่าตอบแทน (Pay Mix) และระดับการจ่าย (Pay Level)
xxเทคนิคตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลการจ่ายของตลาด
xxระดับต�ำแหน่งงานมาตรฐานในประเทศไทย
xxสูตรและสถิติการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน
xxโมเดลและหลักการการออกแบบโครงสร้ างเงินดือนแบบช่วง
2. ขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน
xxขันตอนที
้
่ 1 ประเมินค่างานและเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายของตลาด
xxขันตอนที
้
่ 2 การก�ำหนดระดับการจ่ายของตลาด
xxขันตอนที
้
่ 3 วิเคราะห์เส้ นการจ่าย (Salary Trend Line) ด้ วยสมการ
Exponential
xxขันตอนที
้
่ 4 ค�ำนวณค่ากลางของแต่ละกระบอกเงินเดือน
xxขันตอนที
้
่ 5 ค�ำนวณค่า Min, Max, ความชันและความกว้ างของ
กระบอกเงินเดือน
xxขันตอนที
้
่ 6 การพล็อตเงินเดือนของพนักงานลงในกระบอกเงินเดือน
และค�ำนวณงบประมาณ
(13.00-16.00 น.)
3. Workshop - ออกแบบเกณฑ์ การประเมินค่ างาน
4. Workshop - ฝึ กประเมินค่ างานและจัดระดับค่ างาน
5. ถาม-ตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

(9.00-12.00 น.)
1. Workshop - ฝึ กออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน Step by Step ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนที่ 1-6 ด้ วยโปรแกรม Ms Excel แบบง่ าย ๆ
(ร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิทยากรให้ คำ� แนะน�ำส�ำหรั บ
โครงสร้ างเงินเดือนที่ออกแบบขึน้ มา)
(13.00-16.00 น.)
2. การบริหารโครงสร้ างเงินเดือน
xxการจัดการกรณีเงินเดือนพนักงาน “ต�่ำกว่า/สูงกว่า”
กระบอกเงินเดือน
xxเทคนิคการ Update โครงสร้ างเงินเดือนให้ เป็ นปั จจุบนั
3. การปรั บเงินเดือนพนักงานในกรณีต่าง ๆ
xxกรณีเลื่อนต�ำแหน่ง
xxกรณีปรับเงินเดือนประจ�ำปี
xxกรณีผลกระทบของค่าจ้ างขันต�
้ ่ำใหม่
4. ถาม-ตอบ

Note :
ผู้เข้าอบรมโปรดน�ำ Notebook
มาเพื่อฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรฝึ กอบรม “การออกแบบและบริหารโครงสร้ างเงินเดือนอย่ างมืออาชีพ รุ่ นที่ 7” (วันที่ 28-29 เม.ย. 2564)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

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

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

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

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

*ข้อมูลนีอ้ าจเปิ ดเผยให้กบั วิ ทยากรเพือ่ ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรั บออกใบก�ำกับภาษี
บริ ษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ตดิ ต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุ ณาช�ำระค่ าฝึ กอบรมก่ อนวันงาน

โอนเงิน หรื อเช็คขีดคร่อมในนาม บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรื อ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ ามี) ผู้โอนเงินจะต้ องเป็ นผู้ชำ� ระที่ธนาคาร หรื อช�ำระเพิ่มที่หน้ างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริ ษัทฯ ก่อนวันฝึ กอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาให้ ก่อนวันอบรม
บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 15 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงทับช้ าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

