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PROFESSIONAL SALARY 
STRUCTURE DESIGN WORKSHOP

 การท่ีจะบริหารคาจางเงินเดือนใหมีประสิทธิภาพน้ัน การออกแบบโครงสรางเงินเดือนของแตละองคกรนับวามีความ
สําคัญมาก เพราะหากออกแบบไมเหมาะสมกับองคกร การนําไปใชในการบริหารคาจางและเงินเดือนของพนักงานก็จะ
มีปญหาติดตามมา เชน คาจางแขงขันกับตลาดไมได ทําใหรักษาคนมีความสามารถไวไมได ในขณะเดียวกันการจาง
พนักงานใหมก็ยากท่ีจะหาบุคลากรท่ีเหมาะสมได เปนตน

 การออกแบบโครงสรางเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพน้ัน ผูออกแบบจะตองมีความรูในแตละขั้นตอนอยางถูกตอง มิฉะน้ัน
โครงสรางเงินเดือนที่ออกแบบมาก็จะนําไปใชไมไดผลอยางท่ีควรจะเปน

 หลักสูตรนี้จึงเปนประโยชนตอ HR ทุกทานในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบในการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ

วิทยากร

ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย

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

ผู�เข�าอบรมหลักสูตรนี้จะได�รับหนังสือ 
“โครงสร�างเงินเดือนออกแบบ
และบริหารอย�างไรให�เหมาะสม” 
เขียนโดย ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ

รุ�นท่ี 10
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บคุคลท่ัวไป 7,600 บาท + VAT 532 รวม 8,132 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 1 ธ.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

การออกแบบและบริหาร
โครงสร�างเงิน เดือน
อย�างมืออาชีพ

พิเศษ
   

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การออกแบบและบริหารโครงสรางเงินเดือนอยางมืออาชีพ รุนท่ี 10” (วันท่ี 7-8 ธ.ค. 2564)

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
(9.00-12.00 น.)

1. สิ่งท่ีควรรูกอนออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 โมเดลคาจาง (Pay Model)
 ลักษณะและรูปแบบโครงสรางเงินเดือน
 สวนผสมคาตอบแทน (Pay Mix) และระดับการจาย (Pay Level)
 เทคนิคตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลการจายของตลาด
 ระดับตําแหนงงานมาตรฐานในประเทศไทย
 สูตรและสถิติการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 โมเดลและหลักการการออกแบบโครงสรางเงินดือนแบบชวง

2. ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินคางานและเปรียบเทียบกับขอมูลการจายของตลาด
 ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดระดับการจายของตลาด
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหเสนการจาย (Salary Trend Line) ดวยสมการ 

Exponential
 ขั้นตอนท่ี 4 คํานวณคากลางของแตละกระบอกเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 5 คํานวณคา Min, Max, ความชันและความกวางของ
กระบอกเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 6 การพล็อตเงินเดือนของพนักงานลงในกระบอกเงินเดือน
และคํานวณงบประมาณ

(13.00-16.30 น.)
3. Workshop - ออกแบบเกณฑการประเมินคางาน
4. Workshop - ฝกประเมินคางานและจัดระดับคางาน
5. ถาม-ตอบ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
(9.00-12.00 น.)

1. Workshop - ฝกออกแบบโครงสรางเงินเดือน Step by Step ตั้งแต
ขั้นตอนท่ี 1-6 ดวยโปรแกรม Ms Excel แบบงาย ๆ 
(รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิทยากรใหคําแนะนําสําหรับ
โครงสรางเงินเดือนท่ีออกแบบขึ้นมา)

(13.00-16.30 น.)
2. การบริหารโครงสรางเงินเดือน
 การจัดการกรณีเงินเดือนพนักงาน “ตํ่ากวา/สูงกวา” 
กระบอกเงินเดือน
 เทคนิคการ Update โครงสรางเงินเดือนใหเปนปจจุบัน

3. การปรับเงินเดือนพนักงานในกรณีตาง ๆ
 กรณีเล่ือนตําแหนง
 กรณีปรับเงินเดือนประจําป
 กรณีผลกระทบของคาจางข้ันต่ําใหม

4. ถาม-ตอบ

Note : 
ผู�เข�าอบรมโปรดนํา 
Notebook มาเพ่ือฝ�กปฏิบัติ

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

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

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

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

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.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


