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หลักการและเหตุผล

นอกจาก HR จะตองมีความรูและทราบถึงหลักการแนวคิด และขั้นตอนการวางระบบการบริหารคาจางเงินเดือนและ
การประเมินคางาน จนถึงขั้นสามารถออกแบบโครงสรางเงินเดือนที่เหมาะสมกับองคกรไดอยูแลวนั้น การนําความรูมา
ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือที่ชวยสะทอนความรูใหออกมาเปนรูปธรรม เขาถึงและเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพก็สําคัญ
ไมแพกัน ซึ่งโปรแกรม Excel สามารถชวยเรื่องนี้ไดเปนอยางดี

หลักสูตรนี้จะเปนการนําโปรแกรม Excel ที่ทุกคนมีความคุนเคยและเชื่อมั่นในความสามารถการทํางานการสรางตาราง
ฐานขอมูล การกําหนดสูตรคํานวณ และสรางกราฟตาง ๆ เพื่อจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาใหเปนเครื่องมือที่ชวย
ในการบริหารคาจางเงินเดือน และการประเมินคางาน ยิ่งไปกวานั้นในการเรียนรูในครั้งนี้ วิทยากรไดออกแบบการเรียนรู
ขั้นตอนพัฒนาเครื่องมือ จะมาในรูปแบบทีละขั้นทีละตอน เนนความเรียบงาย เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
และมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร/ผูจัดการแผนก/ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ดานคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
บุคคลที่เกี่ยวของกับคาจางเงินเดือนและการประเมินคางานที่ตองการออกแบบและ
พัฒนาระบบการบริหารคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
ทุกทานที่ตองใช Excel ขั้นสูง เพื่อนํามาประยุกตใชงานดานระบบคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
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เงินเดือน และการประเมินคางาน
ตองมีความสามารถในการทํางานกับโปรแกรม
Excel version 2007 ขึ้นไป
ตองนําโนตบุกที่ติดตั้งโปรแกรม Excel version
2007 ขึ้นไป (เมนูภาษาอังกฤษ)
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การสรางระบบการประเมินคางาน
Paired Comparison
Point System

การสรางสูตรคํานวณ ตามคําศัพทในระบบการบริหารคาเงินเดือน และการประเมินคางาน อาทิเชน Min, Max,
Midpoint, Range Spread, Overlap

การตรวจสอบโครงสรางคาจางและเงินเดือนวาสามารถใชไดกี่ป

การสรางกราฟแสดงโครงสรางเงินเดือนกับคาตลาด ตามแนวทางการบริหารหลักความเปนธรรมภายนอก

การสรางกราฟตรวจสอบปญหาอายุงานกับเงินเดือน ตามแนวทางการบริหารหลักความเปนธรรมภายใน

การสรางกราฟโครงสรางคาจางและเงินเดือน

การสรางกราฟเพื่อโครงสรางคาจางและเงินเดือน เมื่อมีการปรับเลื่อนตําแหนง ตามหลักการในการจูงใจ

สูตรการวิเคราะหและประเมิน โครงสรางคาจาง และเงินเดือน
Compa-ratio
วัตถุประสงค
Range Penetration

เพื่อออกแบบระบบบริหารคาจางเงินเดือนดวยโปรแกรม Excel
Market Index
ได
Range Spread

สามารถใชสูตรคํานวณ การประยุกตใชกราฟในโปรแกรม Excel
Compensation Mix
มาพัฒนาระบบบริหารคาจางเงินเดือนและการประเมินคางาน
Compensation as a Percent of Revenue
วิธีการอบรม
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