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 หลักสูตร  เทคนิคการจัดท าโครงสร้างเงินเดอืนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)  
 

วันที ่7-8 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวทิ 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พงศา   บุญชัยวัฒนโชติ 
หลักการและเหตุผล 

 ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถอืเป็นเสาหลักทีต้่องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนท่ีให้แก่
พนักงาน เป็นปัจจัยความส าเร็จในการสร้างพลังขบัเคล่ือนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส่ิงส าคัญอย่างหน่ึงท่ีลูกจ้างอยากได้กคื็อ เร่ืองของค่าตอบแทนทีย่ติุธรรม ดังน้ัน การบริหารค่าจ้างเงินเดือนทีม่ีระบบ 
มีโครงสร้างค่าจ้างทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเป็นทีย่อมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่
การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ช้ันสูง จึง
ท าให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเร่ืองยาก เพราะไม่สามารถน านักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือ
ประสบการณ์ได้ท้ังหมด 

บทเรียนเร่ืองการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดส่ิงท่ีเรียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนีจึ้งออกแบบมา
เฉพาะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์
จริงของวิทยากร 

ประเด็นหลักทีจ่ะเรียนรู้  
          1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน การขึน้เงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างของ
องค์กร 
          2. ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพ่ือสร้างประสิทธิผล และความยติุธรรม 
          3. อัตราค่าจ้างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูดรักษาคนได้ และเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับตลาด 

           หลักสูตรนีมุ้่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค 
และขัน้ตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้น
การฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน 
         2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนท่ีถกูต้อง 
         3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กรของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
         4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต 

เน้ือหาสัมมนา 
    • โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความส าคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
    • แนวความคิดเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
    • แนวคิดและเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)  
    • การก าหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ  
    • เคร่ืองมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)  
         o การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)  
         o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)  
         o การส ารวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมลู และการน าผลการส ารวจมาใช้ (Salary Survey)  
         o แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)  
         o เทคนิคและขัน้ตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) 
         o การน าโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)  
    • เทคนิคและขัน้ตอนในการจัดท าโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน 
         o การประเมินค่างานต่างๆ เพ่ือจัดท าโครงสร้างค่าจ้าง 
         o การน าค่าตอบแทนในตลาดมาประยกุต์ใช้กับองค์กร 
    • เทคนิคการขึน้เงินเดือนประจ าปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
         o แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเม่ือมีการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
         o การบริหารจัดการพนักงานท่ีอัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน” 
         o การบริหารจัดการ “เงินเดือนต า่” กว่ากระบอกเงินเดือน 
         o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่” 
   • Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดท า JD/JS/competency  
   • Workshop : ฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้จริง 
        o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน  
        o การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง  
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        o ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง 
        o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่ 

วิทยากร   อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ 
                   อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรช้ันน าหลายแห่ง  
                   ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี  
                   วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และท่ีปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
                  ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบุคคล” 
                  “SMART JD ค าบรรยายลักษณะงานท่ีกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 4 มือ้ อาหารกลางวนั 2 มือ้ และใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 7,800 546 234 8,112 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 5,800 406 174 6,032 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  
hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ทีอ่ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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