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หลักสู ตร เทคนิคการจัดทาโครงสร้ างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้ าง (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม St.James ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักการและเหตุผล
ระบบค่ าจ้ างค่ าตอบแทนถือเป็ นเสาหลักทีต่ ้ องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่ าจ้ างค่ าตอบแทนที่ให้ แก่
พนักงาน เป็ นปั จจัยความสาเร็ จในการสร้ างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริ หารคนขององค์ กร แต่ คงปฏิ เสธไม่ ได้ ว่า
สิ่ งสาคัญอย่ างหนึ่งที่ลูกจ้ างอยากได้ กค็ ือ เรื่ องของค่ าตอบแทนทีย่ ตุ ิธรรม ดังนั้น การบริหารค่ าจ้ างเงินเดือนทีม่ ีระบบ
มีโครงสร้ างค่ าจ้ างทีเ่ หมาะสม เป็ นธรรม และเป็ นทีย่ อมรั บของทุกฝ่ าย จะช่ วยให้ องค์ กรบรรลุเป้ าหมายดังกล่ าว แต่
การออกแบบโครงสร้ างค่ าจ้ างและบริ หารค่ าตอบแทนนั้น เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ชั้นสูง จึง
ทาให้ นักบริ หารค่ าจ้ างค่ าตอบแทน รู้ สึกว่ าเป็ นเรื่ องยาก เพราะไม่ สามารถนานักปฏิ บัติมานั่ง เรี ยบเรี ยงความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ ได้ ทั้งหมด
บทเรี ยนเรื่ องการบริหารค่ าจ้ างค่ าตอบแทนจึงขาดสิ่ งที่เรี ยกว่ าประสบการณ์ จริ ง หลักสูตรนีจ้ ึงออกแบบมา
เฉพาะเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิ บัติการจ่ ายค่ าจ้ าง มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ ายทอดจากประสบการณ์
จริ งของวิทยากร
ประเด็นหลักทีจ่ ะเรี ยนรู้
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรั บ ค่ าจ้ างเงินเดือน การขึน้ เงินเดือนให้ สัมพันธ์ กับโครงสร้ างค่ าจ้ างของ
องค์ กร
2. ลดปั ญหา ค่ าจ้ าง เงินเดือน “คนเก่ า” กับ “คนใหม่ ” เพื่อสร้ างประสิ ทธิ ผล และความยุติธรรม
3. อัตราค่ าจ้ างเท่ าไหร่ ? จึงจะสามารถดึงดูดรั กษาคนได้ และเป็ นธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาด
หลักสูตรนีม้ ่ งุ เน้ นในการให้ ความรู้ และทักษะเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการฝึ กอบรมสามารถบูรณาการแนวคิ ด เทคนิค
และขัน้ ตอนการบริ หารค่ าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้ างค่ าจ้ างเงิ นเดือนที่เหมาะสมกับองค์ กรได้ โดยเน้ น
การฝึ กทักษะจากการปฏิ บัติ รวมถึงให้ ความรู้ เทคนิค ความเข้ าใจในการบริ หารระบบได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ผล
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วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริ หารค่ าจ้ างค่ าตอบแทน
2. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ และความเข้ าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้ างค่ าจ้ างค่ าตอบแทนที่ถกู ต้ อง
3. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ฝึกปฏิ บัติและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการออกแบบและบริ หารค่ าจ้ างในองค์ กรของ
ตนเองได้ อย่ างเหมาะสม
4. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรม มีความเข้ าใจและทราบแนวโน้ มทิ ศทางการบริ หารค่ าตอบแทนในอนาคต
เนื้อหาสัมมนา
• โครงสร้ างเงินเดือนคืออะไร? มีความสาคัญอย่ างไร? ในการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ขององค์ กร
• แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ ายค่ าจ้ างในปั จจุบันขององค์ กรภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิจ และเอกชน
• แนวคิดและเทคนิคการออกแบบระบบบริ หารค่ าตอบแทน (Conceptual Design)
• การกาหนดนโยบายค่ าตอบแทน (Remuneration Policy) และรู ปแบบค่ าตอบแทนในลักษณะต่ างๆ
• เครื่ องมือและกระบวนการบริ หารค่ าจ้ างเงินเดือน (Tools & Process)
o การวิเคราะห์ งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
o การประเมินค่ างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
o การสารวจค่ าจ้ าง การวิเคราะห์ ข้อมูล และการนาผลการสารวจมาใช้ (Salary Survey)
o แนวทางการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนให้ เหมาะสมกับองค์ กร (Salary Structure Designed)
o เทคนิคและขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน (Salary Structure)
o การนาโครงสร้ างเงินเดือนมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารค่ าตอบแทน (Compensation Management)
• เทคนิคและขัน้ ตอนในการจัดทาโครงสร้ างค่ าจ้ างเงินเดือน
o การประเมินค่ างานต่ างๆ เพื่อจัดทาโครงสร้ างค่ าจ้ าง
o การนาค่ าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ ใช้ กับองค์ กร
• เทคนิคการขึน้ เงินเดือนประจาปี ให้ สัมพันธ์ กับการบริ หารโครงสร้ างค่ าจ้ าง และลดปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้
o แนวความคิ ดในการปรั บเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ ง
o การบริ หารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ ตัน”
o การบริ หารจัดการ “เงินเดือนตา่ ” กว่ ากระบอกเงินเดือน
o ปั ญหาเงินเดือน “คนเก่ า” และ “คนใหม่ ”
• Case Study : กรณี ศึกษาการวิเคราะห์ งานและจัดทา JD/JS/competency
• Workshop : ฝึ กภาคปฏิ บัติเพื่อนาไปใช้ จริ ง
o การประเมินค่ างาน และการจัดระดับงาน
o การเปรี ยบเทียบอัตราค่ าจ้ างของบริ ษัทกับตลาดแรงงาน และการปรั บค่ าจ้ าง
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o ฝึ กปฏิ บัติการจัดทาโครงสร้ างค่ าจ้ าง และโครงสร้ างเงินเดือนจริ ง
o การปรั บเงินเดือนกรณี เกิดผลกระทบจากโครงสร้ างเงินเดือนใหม่
วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล องค์ กรชั้นนาหลายแห่ ง
ประสบการณ์ งานบริ หารทรั พยากรบุคคลกว่ า 25 ปี
วิทยากร อาจารย์ มหาวิทยาลัย และที่ปรึ กษาด้ านบริ หารทรั พยากรบุคคล
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
“SMART JD คาบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่ องแคล่ ว ใช้ ประโยชน์ ได้ หลากหลาย

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 4 มือ้ อาหารกลางวัน 2 มือ้ และใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

7,800

546

234

8,112

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

5,800

406

174

6,032

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ทีอ่ ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

