[หลักสูตร MODERN SALARY STRUCTOR MANAGEMENT)]

หล ักสูตร การจัดทําโครงสร ้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ ้าง (ภาคปฏิบต
ั )ิ

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
รุ่นถัดไป วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมอไร้ ซ สุขมุ วิท 26
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หล ักการและเหตุผล

ระบบค่าจ ้างค่าตอบแทนถือเป็ นเสาหลักทีต
่ ้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ ้างค่าตอบแทนทีใ่ ห ้แก่
พนักงาน เป็ นปั จจัยความสําเร็จในการสร ้างพลังขับเคลือ
่ นธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธ
ไม่ได ้ว่าสงิ่ สําคัญอย่างหนึง่ ทีล
่ ก
ู จ ้างอยากได ้ก็คอ
ื เรือ
่ งของค่าตอบแทนทีย
่ ต
ุ ธิ รรม ดังนั น
้ การบริหารค่าจ ้าง
เงินเดือนทีม
่ รี ะบบ มีโครงสร ้างค่าจ ้างทีเ่ หมาะสม เป็ นธรรม และเป็ นทีย
่ อมรับของทุกฝ่ าย จะชว่ ยให ้องค์กร
ิ ป์ ที่
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร ้างค่าจ ้างและบริหารค่าตอบแทนนั น
้ เป็ นทัง้ ศาสตร์และศล
ั
ั
้
ึ
ต ้องอาศยประสบการณ์ชนสูง จึงทําให ้นักบริหารค่าจ ้างค่าตอบแทน รู ้สกว่าเป็ นเรือ
่ งยาก เพราะไม่สามารถนํ า
นักปฏิบัตม
ิ านั่งเรียบเรียงความรู ้หรือประสบการณ์ได ้ทัง้ หมด บทเรียนเรือ
่ งการบริหารค่าจ ้างค่าตอบแทนจึงขาด
สงิ่ ทีเ่ รียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนีจ
้ งึ ออกแบบมาเฉพาะเพือ
่ ให ้ผู ้ปฏิบัตก
ิ ารจ่ายค่าจ ้าง ให ้มีความรู ้ เทคนิค
กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
ประเด็นหลักทีจ
่ ะเรียนรู ้

• หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปรับ ค่าจ้ างเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนให้ สมั พันธ์กบ
ั โครงสร้ างค่าจ้ างขององค์กร
• ลดปัญหา ค่าจ้ าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้ างประสิทธิผล และความยุติธรรม
• อัตราค่าจ้ างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็ นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้ นในการให้ ความรู้และทักษะเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการฝึ กอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอน
การบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้ างค่าจ้ างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้ นการฝึ กทักษะจากการ
ปฏิบัติ รวมถึงให้ ความรู้ เทคนิค ความเข้ าใจในการบริหารระบบได้ อย่างมีประสิทธิผล
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร

1. ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ ้างค่าตอบแทน
2. ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้และความเข ้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร ้างค่าจ ้างค่าตอบแทนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
3. ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ฝึ กปฎิบต
ั แ
ิ ละสามารถนํ าไปประยุกต์ใช ้ในการออกแบบและบริหารค่าจ ้างในองค์กร
ของตนเองได ้อย่างเหมาะสม

Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 1
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4. ให ้ผู ้เข ้าอบรม มีความเข ้าใจและทราบแนวโน ้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

้ หาหล ักสูตร
เนือ
Day 1

•
•
•
•
•

โครงสร้ างเงินเดือนคืออะไร? มีความสําคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้ างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
การกําหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้ างเงินเดือน (Tools & Process)
o การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
o การสํารวจค่าจ้ าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําผลการสํารวจมาใช้ (Salary Survey)
o แนวทางการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือนให้ เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)
o เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน (Salary Structure)
o การนําโครงสร้ างเงินเดือนมาเป็ นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
• เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทําโครงสร้ างค่าจ้ างเงินเดือน
o การประเมินค่างานต่างๆ เพื่อจัดทําโครงสร้ างค่าจ้ าง
o การนําค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้ กบั องค์กร

Day 2

• เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจําปี ให้ สมั พันธ์กบั การบริหารโครงสร้ างค่าจ้ าง และลดปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
o แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง
o การบริหารจัดการพนักงานที่อตั ราเงินเดือน “ใกล้ ตัน”
o การบริหารจัดการ “เงินเดือนตํ่า” กว่า กระบอกเงินเดือน
o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
• Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทํา JD/JS/competency
• Workshop : ฝึ กภาคปฏิบัติเพื่อนําไปใช้ จริง
o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
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o การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้ างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้ าง
o ฝึ กปฏิบัติการจัดทําโครงสร้ างค่าจ้ าง และโครงสร้ างเงินเดือนจริง
o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้ างเงินเดือนใหม่

วิธก
ี ารฝึ กอบรม

- การบรรยายอย่างมีสว่ นร่วม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุม
่
ึ
- กรณีศกษา (Case Study) และ Workshop

คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าร ับการฝึ กอบรม

•
•

ผู ้จัดการ หัวหน ้างาน และเจ ้าหน ้าทีท
่ รัพยากรบุคคล
นักบริหารค่าจ ้างเงินเดือน ผู ้บริหารทีร่ ับผิดชอบในการบริหารค่าจ ้างเงินเดือนของบริษัท

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระหน้างานราคา/ท่าน

7,800

546

(234)

8,112

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

7,000

490

(210)

7,280

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชัน
ชอ
่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การจ ัดทําโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบ ัติ

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID______________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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