การประเมินค่างาน เพือ
่ การบริหารโครงสร้างเงินเดือน
Job Evaluation and Classification : Workshop

หล ักสูตร

วันที่ 18 สงิ หาคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training

้ หาหล ักสูตร
เนือ
• ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน
• หลักเกณฑ์ กระบวนการและขัน
้ ตอน ในการประเมินค่างาน
o การจัดทํา Job Description (JD) และ Job Specification (JS)
o การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุม
่ งาน เพือ
่ การประเมินค่างาน
• หลักเกณฑ์พน
ื้ ฐานในการประเมินค่างานและวิวฒ
ั นาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ
o Quantitative Method
o Qualitative Method
้ ่อ งมือ การประเมิน ค่ า งานชั น
้ นํ าในตลาด ตั ้ง แต่ ก ารออกแบบขึ้น เองจนถึง
o กรณี ศ ึก ษาการใช เครื
ั ้ นํ า
เครือ
่ งมือชน
้
• การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใชเองในองค์
กร
o การวิเคราะห์หาคุณค่าขององค์กร
o การกํ าหนดปั จจั ย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างานให ้สอดคล ้องกับ คุณ ค่า ของ
องค์กร
o วิธก
ี ารกําหนดตารางแปลงค่างานให ้เป็ นระดับงาน
้
• เทคนิคการนํ าผลการประเมินค่างานไปใชในการบริ
หารค่าจ ้าง และสายความก ้าวหน ้าของพนักงาน
o การจัดระดับงาน ระดับตําแหน่งหน ้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน
o การกําหนดโครงสร ้างค่าจ ้างเงินเดือนให ้สอดคล ้องกับระดับงาน
o การสร ้างสายความก ้าวหน ้า Career path ในการทํางาน
•
•
•
•

ื้ สําเร็จรูป พัฒนาขึน
ระบบประเมินค่างานระหว่าง การซอ
้ เอง หรือว่าจ ้างผู ้พัฒนา อย่างไหนดีกว่ากัน ?
Workshop ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารวิเคราะห์งาน
้
Workshop การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารออกแบบระบบประเมินค่างานใชในองค์
กร
ประเด็นปั ญหาในการประเมินค่างานพร ้อมแนวทางแก ้ไข

วิธีการฝึ กอบรม
• บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ Workshop ฝึ กปฏิบตั ิประเมินค่างานและจัดระดับงานจริง
เหมาะสําหรั บ
• ผู้บริหารองค์กร นักบริ หารค่าจ้ าง ทุกประเภทกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
วิทยากร อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

Promotion มา 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
จองอบรมติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

การประเมินค่างาน
เพือ
่ การบริหารโครงสร้างเงินเดือน
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

