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การจัดทาและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 36
Compensation Management
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“หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทาโครงสร้างเงินเดือนในองค์การของตนเองได้ทันที”
วันที่จัด วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
สมาชิก : 6,200 + VAT 7% 434 = 6,634 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
เวลา 09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
บุคคลทั่วไป : 6,700 + VAT 7% 469 = 7,169 บาท
“โครงสร้างเงินเดือน” ในความหมายของการบริหารค่าตอบแทน จะหมายถึง
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
ว่าในตาแหน่งงานใดตาแหน่ งงานหนึ่งนั้น ควรจะมีอัตราเริ่มต้น (Minimum) เท่าใด
และมีอัตราสูงสุด (Maximum หรือ Ceiling) เท่าใด ซึ่งอัตราเริ่มต้นและอัตราสูงสุดที่
ใช้เป็นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานที่ทางานในตาแหน่งนั้นๆ จะเป็นเท่าใด จะหาได้
จากการประเมินค่างานเสียก่อนว่า ในตาแหน่งนั้นๆ มีค่างานอยู่เท่าใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับตลาดแรงงานในธุร กิ จที่ เหมื อ นหรื อใกล้ เคียงกั น เพื่อ ให้ อ งค์ก ารสามารถรัก ษา
พนักงานของเราไว้ได้
ในองค์การที่ยังไม่มีการจัดการในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นระบบนั้น มักจะไม่ค่อย
เห็ น ความส าคั ญ ของโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นเท่ า ใดนั ก อาจจะเรี ยกว่ า มี ระบบการให้
ค่าตอบแทนแบบ “สัญชาตญาณ” ก็ว่าได้ กล่าวคือ ถ้าจะจ้างใครเข้ามาทางานก็จะมี
การก าหนดอั ต ราการจ้ า งตามแต่ ใจของเจ้ า ของกิ จ การ หรื อ ผู้ มี อ านาจ (ซึ่ ง ก็ คื อ
ความรู้สึก) บริหารจัดการเป็นหลัก เรียกว่า ถ้าสัมภาษณ์กันแล้วถูกใจก็ตั้งเงินเดือนกัน
เดี๋ยวนั้นเลย
การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น เรียกได้ว่าการกาหนดค่าตอบแทน
แบบ “ตาบอด” คือไม่มีข้อมูลในการในการอ้างอิงที่ชัดเจนว่าในตลาดแรงงานเขาจ่าย
กันอย่างไร ที่เราจ่ายไปนั้นจะสูงหรือต่ากว่าตลาดอย่ างไร ซึ่งในที่สุดก็จะมีผลกระทบ
ย้อนกลับมาถึงเรื่องต้นทุนการจ้างพนักงานที่สูง เกินความเป็นจริง (หรืออาจจะต่า)
หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปจัดทาโครงสร้าง
เงินเดือนในองค์การของตนเองได้ทนั ที ด้วยวิธีการอธิบายและฝึกการทาโครงสร้าง
เงินเดือนแบบ Learning by Doing

สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. สามารถอธิบายแนวความคิดของการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนอย่างถูกต้อง
2. จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในธุรกิจ
3. ประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ข้ารับการ
อบรมในด้านการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระดับมหภาค
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
นายจ้ า ง เจ้ า ของกิ จ การ ผู้ บ ริ ห ารที่ ส นใจและผู้ บ ริ ห ารงานบุ ค คล หรื อ
ผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ที่ยังไม่เคยมีความรู้ในเรื่องการบริหารค่าตอบแทนมาก่ อน แต่จะต้องมารับผิดชอบ
หน้าที่ดังกล่าว

วิทยากร

คุณธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการจัดการบริหารงานบุคคล
ผู้เขียนหนังสือ “การประเมินค่างานและการทาโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัต”ิ

ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลโฟน มีเดีย จากัด
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผู้จัดการฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

วันแรก
1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร/ความสาคัญของโครงสร้าง
เงินเดือน/สมมุติฐานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
2. หลักการบริหารค่าจ้าง
3. ที่มาและขั้นตอนในการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
- การประเมินค่างานคืออะไร สาคัญอย่างไร
- หลักการประเมินค่างาน และวิธีการประเมินค่างานโดยการกาหนดปัจจัย
- การจัดระดับชั้นตาแหน่งภายหลังการประเมินค่างาน
- การสารวจค่าตอบแทนในตลาดเขาทากันอย่างไร
- วิธีการอ่านและแปลผลจากการสารวจค่าตอบแทนในตลาด
- การนาผลจากการสารวจค่าตอบแทนในตลาดมาเปรียบเทียบกับตาแหน่ง
งานของบริษัท - แนวความคิดในการออกแบบ และจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
- ข้อดี-ข้อเสียของโครงสร้างเงินเดือนแต่ละแบบ
4. หลักการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน สูตรและศัพท์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารโครงสร้างเงินเดือนควรทราบ (ภาคทฤษฎี)
5. การวิเคราะห์สว่ นต่าง ๆ ของโครงสร้างเงินเดือนและความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละกระบอกเงินเดือน
6.ข้อควรคานึงประกอบการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
- นโยบายขององค์การ, ผลการประเมินค่างาน,ผลการสารวจค่าตอบแทนใน
ตลาด - อัตราเงินเฟ้อ, ดัชนีค่าครองชีพ, คู่แข่ง, สภาวะทางเศรษฐกิจ
- ความสามารถในการจ่ายขององค์การ ฯลฯ
7.เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจาปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้าง
เงินเดือน
- เทคนิคการจัดการเกีย่ วกับพนักงานทีอ่ ัตราเงินเดือนใกล้ตัน
- เทคนิคการเพิ่มแรงจูงใจสาหรับพนักงานใหม่ไฟแรง
- นาความรู้จากภาคทฤษฎีในวันแรกมาจัดทาโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
และเปรียบเทียบกับตลาด
- สรุปผลการทาโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ
- อภิปราย และตอบข้อซักถามเกีย่ วกับศิลปะและวิธีการออกแบบโครงสร้าง
เงินเดือนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ที่ทางานได้จริง
- วิธีบริหารจัดการกรณีพนักงานเงินเดือนต่ากว่า และพนักงานที่เงินเดือน
เกินโครงสร้างใหม่
- แนวคิดในการขึ้นเงินเดือนประจาปี
- แนวคิดและสูตรที่ใช้ในการปรับเงินเดือนเพื่อลดปัญหาระหว่าง “คนใหม่”
กับ “คนเก่า”
- แนวคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่ง

โปรดเตรียม..เครื่องคำนวณมำในวันอบรมด้วย
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

)

