กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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การจัดทําและบริหารโครงสรางเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
Compensation Management
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วันที่จัด รุน 37 : วันพฤหัสบดีที่ 6–วันศุกรที่ 7 ก.พ. 2563 (เลื่อนจากวันที่ 2–3 ต.ค.62)

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน6วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ท6าน

สถานที่ ห?องสัมมนา สมาคมส6งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุBน) ซอยพัฒนาการ 18
“โครงสรางเงินเดือน” ในความหมายของการบริหารคาตอบแทน จะหมายถึงวา
ในตําแหนงงานใดตําแหนงงานหนึ่งนั้น ควรจะมีอัตราเริ่มตน (Minimum) เทาใด และมี
อัตราสูงสุด (Maximum หรือ Ceiling) เทาใด ซึ่งอัตราเริ่มตนและอัตราสูงสุดที่ใชเป6น
คาตอบแทนสําหรับพนักงานที่ทํางานในตําแหนงนั้นๆ จะเป6นเทาใด จะหาไดจากการ
ประเมิ น คางานเสี ยกอนวา ในตํ าแหนงนั้ น ๆ มี ค างานอยูเทาใด เมื่อ เปรี ยบเที ยบกั บ
ตลาดแรงงานในธุรกิจที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน เพื่อใหองค;การสามารถรักษาพนักงาน
ของเราไวได
ในองค;การที่ยังไมมีการจัดการในเรื่องคาตอบแทนที่เป6นระบบนั้น มักจะไมคอย
เห็ น ความสํ า คั ญ ของโครงสร างเงิ น เดื อ นเทาใดนั ก อาจจะเรี ย กวามี ร ะบบการให
คาตอบแทนแบบ “สัญชาตญาณ” ก็วาได กลาวคือ ถาจะจางใครเขามาทํางานก็จะมี
การกําหนดอัตราการจางตามแตใจของเจาของกิจการ หรือผูมีอํานาจ (ซึ่งก็คือความรูสึก)
บริหารจัดการเป6นหลัก เรียกวา ถาสัมภาษณ;กันแลวถูกใจก็ตั้งเงินเดือนกันเดี๋ยวนั้นเลย
การกําหนดคาตอบแทนดังกลาวขางตนนั้น เรียกไดวาการกําหนดคาตอบแทน
แบบ “ตาบอด” คือไมมีขอมูลในการในการอางอิงทีช่ ัดเจนวาในตลาดแรงงานเขาจายกัน
อยางไร ที่ เราจายไปนั้ น จะสู ง หรื อ ต่ํ า กวาตลาดอยางไร ซึ่ ง ในที่ สุ ด ก็ จ ะมี ผ ลกระทบ
ยอนกลับมาถึงเรื่องตนทุนการจางพนักงานที่สูง เกินความเป6นจริง (หรืออาจจะต่ํา)
หลักสูตรนี้มุงหวังใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทําโครงสราง
เงินเดือนในองค;การของตนเองไดทันที ดวยวิธีการอธิบายและฝGกการทําโครงสราง
เงินเดือนแบบ Learning by Doing

สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. สามารถอธิบายแนวความคิดของการจัดทําโครงสรางเงินเดือนอยางถูกตอง
2. จัดทําโครงสรางเงินเดือน และการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนเพื่อใหสามารถแขงขัน
ไดในธุรกิจ
3. ประยุกต;ประสบการณ;ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมผูเขารับการ
อบรมในดานการบริหารคาตอบแทน ซึ่งจะเป6นประโยชน;ในระดับมหภาค
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
นายจ าง เจ าของกิ จ การ ผู บริ ห ารที่ ส นใจและผู บริ ห ารงานบุ ค คล หรื อ
ผูรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของกับการจายคาตอบแทนขององค;การโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
ยังไมเคยมีความรูในเรื่องการบริหารคาตอบแทนมากอน แตจะตองมารับผิดชอบหนาที่
ดังกลาว
“หลักสูตรนี้มุงหวังให!ผู!เข!าอบรมสามารถนํา
ความรู!ที่ได!รับไปจัดทําโครงสร!างเงินเดือนใน
องค)การของตนเองได!ทันที”
Learning by Doing

วิทยากร

คุณธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

: 6,200 + VAT 7% 434 = 6,634 บาท

บุคคลทั่วไป : 6,700 + VAT 7% 469 = 7,169 บาท

หัวขอการอบรมและสัมมนา

วันแรก
1. โครงสรางเงินเดือนคืออะไร/ความสําคัญของโครงสราง
เงินเดือน/สมมุติฐานเกี่ยวกับการจายคาจาง
2. หลักการบริหารคาจาง
3. ที่มาและขั้นตอนในการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
- การประเมินคางานคืออะไร สําคัญอยางไร
- หลักการประเมินคางาน และวิธีการประเมินคางานโดยการกําหนดปVจจัย
- การจัดระดับชั้นตําแหนงภายหลังการประเมินคางาน
- การสํารวจคาตอบแทนในตลาดเขาทํากันอยางไร
- วิธีการอานและแปลผลจากการสํารวจคาตอบแทนในตลาด
- การนําผลจากการสํารวจคาตอบแทนในตลาดมาเปรียบเทียบกับตําแหนง
งานของบริษัท - แนวความคิดในการออกแบบ และจัดทําโครงสรางเงินเดือน
- ขอดี-ขอเสียของโครงสรางเงินเดือนแตละแบบ
4. หลักการจัดทําโครงสรางเงินเดือน สูตรและศัพท;ทางเทคนิคตาง ๆ ที่
ผูบริหารโครงสรางเงินเดือนควรทราบ (ภาคทฤษฎี)
5. การวิเคราะห;สวนตาง ๆ ของโครงสรางเงินเดือนและความสัมพันธ;
ระหวางแตละกระบอกเงินเดือน
6.ขอควรคํานึงประกอบการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
- นโยบายขององค;การ, ผลการประเมินคางาน,ผลการสํารวจคาตอบแทนใน
ตลาด - อัตราเงินเฟ_อ, ดัชนีคาครองชีพ, คูแขง, สภาวะทางเศรษฐกิจ
- ความสามารถในการจายขององค;การ ฯลฯ
7.เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจําปbที่สัมพันธ;กับการบริหารโครงสราง
เงินเดือน
- เทคนิคการจัดการเกีย่ วกับพนักงานทีอ่ ัตราเงินเดือนใกลตัน
- เทคนิคการเพิ่มแรงจูงใจสําหรับพนักงานใหมไฟแรง
- นําความรูจากภาคทฤษฎีในวันแรกมาจัดทําโครงสรางเงินเดือนของบริษัท
และเปรียบเทียบกับตลาด
- สรุปผลการทําโครงสรางเงินเดือนภาคปฏิบัติ
- อภิปราย และตอบขอซักถามเกีย่ วกับศิลปะและวิธีการออกแบบโครงสราง
เงินเดือนที่สามารถนําไปประยุกต;ใชที่ทาํ งานไดจริง
- วิธีบริหารจัดการกรณีพนักงานเงินเดือนต่ํากวา และพนักงานที่เงินเดือน
เกินโครงสรางใหม
- แนวคิดในการขึ้นเงินเดือนประจําปb
- แนวคิดและสูตรที่ใชในการปรับเงินเดือนเพื่อลดปVญหาระหวาง “คนใหม”
กับ “คนเกา”
- แนวคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง

วิทยากร/ที่ปรึกษาดานการจัดการบริหารงานบุคคล
ผูเขียนหนังสือ “การประเมินคางานและการทําโครงสรางเงินเดือนภาคปฏิบัติ”

ประสบการณM
ผูจัดการฝdายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลโฟน มีเดีย จํากัด
ผูอํานวยการฝdายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท; แอนด; ดิเวลลอปเมนท; จํากัด
ผูจัดการฝdายคาตอบแทนและสวัสดิการ
ธนาคารสแตนดาร;ดชาร;เตอร;ด (ประเทศไทย)

โปรดเตรียม..เครื่องคํานวณมาในวันอบรม

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ/น) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

