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PROFESSIONAL SALARY  
STRUCTURE DESIGN WORKSHOP

yy การท่ีจะบริหารคา่จ้างเงินเดือนให้มีประสทิธิภาพนัน้ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนของแตล่ะองค์กรนบัวา่มีความ

ส�าคญัมาก เพราะหากออกแบบไมเ่หมาะสมกบัองค์กร การน�าไปใช้ในการบริหารคา่จ้างและเงินเดือนของพนกังานก็จะ

มีปัญหาตดิตามมา เชน่ คา่จ้างแขง่ขนักบัตลาดไมไ่ด้ ท�าให้รักษาคนมีความสามารถไว้ไมไ่ด้ ในขณะเดียวกนัการจ้าง

พนกังานใหมก็่ยากท่ีจะหาบคุลากรท่ีเหมาะสมได้ เป็นต้น

yy การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งถกูต้อง มิฉะนัน้

โครงสร้างเงินเดือนท่ีออกแบบมาก็จะน�าไปใช้ไมไ่ด้ผลอยา่งท่ีควรจะเป็น

yy หลกัสตูรนีจ้งึเป็นประโยชน์ตอ่ HR ทกุทา่นในฐานะท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารคา่จ้างเงินเดือนขององค์กรให้มี

ประสทิธิภาพ

วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
yy วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์

ผู้เขียนหนังสือ
yy โครงสร้างเงินเดือนออกแบบและบริหารอยา่งไรให้เหมาะสม
yy ปรับเงินเดือนประจ�าปีอยา่งไรให้พนกังานและองค์กร Happy
yy วิธีปรับคา่จ้างตามผลกระทบ
yy Employee Engagement Survey
yy กรณีศกึษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ท่ีควรทราบ
yy การวดัทนุมนษุย์ให้ตรงใจองค์การ
yy นิวโรเทรนน่ิง...ผา่สมองสอนพนกังาน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม 

“โครงสร้างเงนิเดอืนออกแบบและ
บรหิารอย่างไรให้เหมาะสม”  
 เขียนโดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

รุ่นที่ 7 
มอบวุฒิบัตร

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 6,000 บาท + VAT 420 รวม 6,420 บาท / บคุคลทัว่ไป 7,200 บาท + VAT 504 รวม 7,704 บาท  

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่่ 21 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

การออกแบบและบริหาร 
โครงสร้างเงิน เดือน 

อย่างมืออาชีพ

พิเศษ   



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม “การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงนิเดอืนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7” (วันที่ 28-29 เม.ย. 2564)

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 
(9.00-12.00 น.)

1. สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบโครงสร้างเงนิเดอืน
yx โมเดลคา่จ้าง (Pay Model)
yx ลกัษณะและรูปแบบโครงสร้างเงินเดือน
yx สว่นผสมคา่ตอบแทน (Pay Mix) และระดบัการจา่ย (Pay Level)
yx เทคนิคตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลูการจา่ยของตลาด
yx ระดบัต�าแหนง่งานมาตรฐานในประเทศไทย
yx สตูรและสถิติการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
yx โมเดลและหลกัการการออกแบบโครงสร้างเงินดือนแบบชว่ง

2. ขัน้ตอนการออกแบบโครงสร้างเงนิเดอืน
yx ขัน้ตอนท่ี 1 ประเมินคา่งานและเปรียบเทียบกบัข้อมลูการจา่ยของตลาด
yx ขัน้ตอนท่ี 2 การก�าหนดระดบัการจา่ยของตลาด
yx ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เส้นการจา่ย (Salary Trend Line) ด้วยสมการ 

Exponential
yx ขัน้ตอนท่ี 4 ค�านวณคา่กลางของแตล่ะกระบอกเงินเดือน
yx ขัน้ตอนท่ี 5 ค�านวณคา่ Min, Max, ความชนัและความกว้างของ

กระบอกเงินเดือน
yx ขัน้ตอนท่ี 6 การพลอ็ตเงินเดือนของพนกังานลงในกระบอกเงินเดือน

และค�านวณงบประมาณ

(13.00-16.00 น.)
3. Workshop - ออกแบบเกณฑ์การประเมนิค่างาน
4. Workshop - ฝึกประเมนิค่างานและจดัระดบัค่างาน
5. ถาม-ตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 
(9.00-12.00 น.)

1. Workshop - ฝึกออกแบบโครงสร้างเงนิเดอืน Step by Step ตัง้แต่
ขัน้ตอนที่ 1-6 ด้วยโปรแกรม Ms Excel แบบง่าย ๆ  
(ร่วมแลกเปล่ียนความคดิเหน็และวทิยากรให้ค�าแนะน�าส�าหรับ
โครงสร้างเงนิเดอืนที่ออกแบบขึน้มา)

(13.00-16.00 น.)
2. การบริหารโครงสร้างเงนิเดอืน
yx การจดัการกรณีเงินเดือนพนกังาน “ต�่ากวา่/สงูกวา่”  

กระบอกเงินเดือน
yx เทคนิคการ Update โครงสร้างเงินเดือนให้เป็นปัจจบุนั

3. การปรับเงนิเดอืนพนักงานในกรณีต่าง ๆ
yx กรณีเลื่อนต�าแหนง่
yx กรณีปรับเงินเดือนประจ�าปี
yx กรณีผลกระทบของคา่จ้างขัน้ต�่าใหม่

4. ถาม-ตอบ

Note : 
ผู้เข้าอบรมโปรดน�า Notebook  
มาเพื่อฝึกปฏิบัติ

1.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

2.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวิทยากรเพือ่ประโยชน์ในการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน

ช่ือและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท์  ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถ้ามี) ผู้โอนเงนิจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เม่ือช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองค์กร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาให้ก่อนวนัอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผู้ เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


