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タイで優秀な人材を獲得するための効果的な人事・報酬制度 

การบริหารค่าตอบแทนเพื1อดึงดดูคนที1มีความสามารถ 
ปรบัรูปแบบ สรา้งแรงจูงใจ ใหค้นพฒันา 

ความท้าทายในการบรหิารทรพัยากรบุคคลที;ทุกองค์กรต้องเจอ คอื เรื;องค่าตอบแทน หากบรหิารจดัการค่าตอบแทนไดด้จีะมโีอกาสไดค้นเก่งที;

มคีวามสามารถมาร่วมงาน มคีวามผูกพนักับองค์กรและยงัจูงใจใหค้นในองค์กรไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้ก่งยิ;งๆ ขึMนไป แต่หากบรหิาร

ไดไ้ม่ด ีปญัหาต่างๆ กจ็ะเกดิขึMนตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื;องค่าตอบแทนไม่ผนัแปรตามประสทิธภิาพการทํางานและผลงาน อตัราการลาออกของ

พนักงานสูงขึMน พลาดโอกาสที;จะไดค้นเก่งมามาร่วมงาน เพื;อป้องกนัเหตุการณ์เหล่านีM จงึต้องมกีารปรบัรูปแบบการบรหิารค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกับองค์กรและสภาพตลาดแรงงานในภาวะปจัจุบนั 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจความแตกต่างการบริหารค่าตอบแทนของไทยและญี1ปุ่น 

รูปแบบของระบบการบรหิารงานบุคคลที;ไม่เหมอืนใครในโลกขององค์กรญี;ปุ่น ไม่สามารถนํามาใชใ้นประเทศไทยได ้จงึจําเป็นต้องปรบั

รูปแบบใหเ้ขา้กบัลกัษณะการทํางานของคนไทย เพื;อดงึดูดคนเก่ง และสรา้งแรงจูงใจใหค้นในองค์กรพฒันาตนเอง ก่อนจะเกิดวิกฤติ

แรงงานในองค์กร 

• เข้าใจระบบการบริหารค่าตอบแทนที1ดึงดูดคนเก่งในไทย 

องค์กรที;คนไทยอยากร่วมงานดว้ย 100 บรษิทัแรกในไทยปี 2018 มอีงค์กรญี;ปุ่นติดอนัดบัอยู่ดว้ยไม่ถงึ 10 บรษิทั อะไรเป็นเหตุผล

หลกัที;สําคญัในการเลอืกบริษทัที;จะร่วมงานด้วยของคนไทย ค่าตอบแทนมผีลในการตดัสนิใจเขา้ทํางานมากน้อยเพยีงใด เป็นคําถามที;

องค์กรต้องตอบใหไ้ด ้เพื;อหากลยุทธม์ารบัมอืในการบรหิารบุคลากรต่อไป 

• เรียนรูวิ้ธีปรบัรปูแบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรญี1ปุ่นในไทย 

องค์กรญี;ปุ่นในประเทศไทยที;มพีนักงานเก่งๆ จํานวนมากและอตัราการลาออกตํ;า มกัจะมเีทคนิคการบรหิารค่าตอบแทนพนักงานที;

คล้ายคลงึกบัองค์กรไทยที;ประสบความสําเรจ็  เคลด็ลบัในการวางโครงสรา้งค่าตอบแทนควรทําอย่างไร และสามารถนําไปปรบัใช้กบั

องค์กรของท่านไดอ้ย่างไร มาฟงัคําตอบจากผูเ้ชี;ยวชาญตวัจรงิ 

วิทยากร | Speaker 

ดร.อุทยั สวนกูล 
อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจดัการ สถาบนัการจดัการปญัญาภิวฒัน์ 

ผูเ้ชี;ยวชาญพเิศษดา้นการบรหิารค่าจา้ง ค่าตอบแทน ระบบการบรหิารผลงาน การประเมนิค่างาน และการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย์บนฐานสมรรถนะ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบณัฑติ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นิดา้) 

ปรญิญาเอก Doctor of Public Administration (D.P.A.) จาก University of Northern Philippines มี

ประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บรษิทั เครือซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ผูอ้ํานวยการ

ทรพัยากรบุคคล บรษิทั ทรูคอร์ปอเรชั ;น จํากดั (มหาชน) มผีลงานการพฒันาระบบการบรหิารงานบุคคล

มากมาย อาท ิการไฟฟ้านครหลวง CPRAM บรษิทัในเครอื ปตท. เป็นต้น  

Code S-1804-JT 

วนั วนัที; 23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. 

สถานที; mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Mน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี;ปุ่น (แปลสลบั) 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที; 23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนืMอหาครึ;งแรก 
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. – 17.00 น. เนืMอหาครึ;งหลงั 

 

 

หลกัสูตรนีJเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Mงชาวไทยและญี;ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ;ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Jนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/s-1804-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื;อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที; 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ dการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที;จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั ;วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ1มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี;ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี;ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 タイで優秀な⼈材を獲得するための効果的な⼈事・報酬制度 

コード S-1804-JT 

⽇ 付 2018 年 8 ⽉ 23 ⽇（⽊） 

時 間 14.00〜17.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


