เทคนิคการแกปญหา
การบริหารคาจางเงินเดือน

www.hrcenter.co.th

COMPENSATION MANAGEMENT
PROBLEM SOLVING TECHNIQUE
การบริหารคาจางเงินเดือน เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ที่ชวยดึงดูดบุคลากรที่ดีมีฝมือ
เขามาในองคกร รักษาพนักงานเหลานั้นไว และจูงใจพนักงานให
ทุมเทปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ทานในฐานะผูบริหารขององคกร
หรือผูบริหารทรัพยากรบุคคล เคยประสบปญหาเหลานี้บางหรือไม?

อัตราคาจางที่ให ไมสามารถดึงดูดคนดีมีฝมือตามที่องคกรคาดหวัง
ได
พนักงานใหม เงินเดือนสูงกวาพนักงานเกาทํางานไมไดตามที่
ผูบริหารคาดหวัง และสรางความไมพอใจแกพนักงาน
พนักงานที่มีความสามารถอยูกับองคกรไมนาน อัตราการลาออกสูง
พนักงานทํางานเชาชามเย็นชาม ขาดความกระตือรือรน ที่จะทุมเท
สรางผลงาน
พนักงานไมใสใจเรียนรูพัฒนาตนเอง ไมเปลี่ยนแปลงไมสนใจความ
กาวหนา
พนักงานขาดความจงรักภักดีตอองคกร ความรูสึกผูกพันกับองคกร
นอย
เงินเดือนพนักงานไมสอดคลองกับความรับผิดชอบของตําแหนงงาน
มีรายงานผลการสํารวจคาจาง แตอานไมออก ใชไมเปน
ไมมีโครงสรางเงินเดือน ไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการกําหนดอัตรา
เงินเดือน
อัตราเงินเดือนพนักงานมากนอย ขึ้นกับอายุงาน และการเลื่อน
ตําแหนงตามอาวุโส
ควรรวมคาจางทุกอยางไวในเงินเดือน หรือแยกเงินไดอื่นไวหลายๆ
รูปแบบดี
ไมมีหลักเกณฑที่ถูกตองเหมาะสม ในการกําหนดงบประมาณการ
ขึ้นเงินเดือน
การพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานทุกป เปนกิจกรรมที่เอือมระอา
ของผูบริหาร
อัตราการขึ้นเงินเดือน ไมสอดคลองกับผลงาน และความรูความ
สามารถของพนักงานไมสามารถจูงใจพนักงานได
ควรทําอยางไร ถาหัวหนาประเมินผลงาน โดยชวยลูกนองใหไดขึ้น
เงินเดือนมากๆ
พนักงานจํานวนมากไมพอใจทุกครั้งที่ขึ้นเงินเดือน ปรับคาจาง หรือ
ใหโบนัส
ผูบริหารหนวยงาน ไมกลาตอบคําถามพนักงานเรื่องเงินเดือน
เงินเดือนขึ้น ฯลฯ ผลักภาระใหผูบริหาร หรือหนวยงานทรัพยากร
บุคคลอยูเปนประจํา
พนักงานที่อยูมานาน อัตราเงินเดือนสูง ไมไดทํางานหรือสราง
ผลงานที่มีคุณคาเหมาะสมกับเงินเดือน
ทุกครั้งที่ปรับคาจางขั้นตํ่า หรือปรับอัตราแรกจางตามวุฒิ ควรปรับ
แบบไหน
จะตอบแทนผลงาน Pay for Performance พนักงานใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร
ระบบบริหารเงินเดือน หรือโครงสรางเงินเดือนที่มีอยู ไมไดรับการ
ยอมรับจากผูบริหาร และพนักงาน
ไมรูวาเมื่อใด ควรปรับโครงสรางเงินเดือน
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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

มีระบบ มีโครงสรางเงินเดือน แตไมมีแนวทางในการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ
ไมทราบวาจะวัดความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของการบริหารคาจาง
เงินเดือนขององคกรอยางไร
ไมทราบแนวทางในการใชระบบคาจางเงินเดือนเปนเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยน คานิยมและวัฒนธรรมองคกร
ฯลฯ

หลักสูตรสัมมนานี้ จะสรางความรูความเขาใจ ในแนวคิด และหลักการ
บริหารคาจางเงินเดือน โดยมุงที่ตอบคําถาม “What ?” และ “Why ?”
ใหแนวทางในการวิเคราะหปญหาการบริหารคาจางคาตอบแทนของ
พนักงาน ชวยคนหาสาเหตุของปญหา และใหเทคนิควิธีการในการ
พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกระบวนการตาง ๆ มาใชในองคกรอยางมี
หลักเกณฑ มีเหตุมีผลและใหผูเขาสัมมนาสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใช
บรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาของกิจการ
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารหนวยงาน
ผูบริหารและบุคลากรหนวยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
วิทยากร

อาจารยสุวิช นุกูลสุขศิริ

กรรมการผูจัดการ บริษัท วันเนส ไอพีเอส จํากัด
เปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารองคการและทรัพยากร
บุคคล ที่มีประสบการณมากมายในการวางกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ออกแบบโครงสรางองคกร วางระบบบริหาร
คาจางเงินเดือน ระบบบริหารผลงาน ระบบสมรรถนะบุคลากร
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ แกทั้งองคกรของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนชั้นนําจํานวนมาก
อดีตเปนผูบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท แองโกล-ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เดอะเมตัลบอกซ ประเทศไทย จํากัด
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)และ
บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัดรวมทั้งเปนอาจารยพิเศษและ
วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพตาง ๆ
จํานวนมาก

วัตถุประสงค

เขาใจแนวความคิดและหลักการบริหารเงินเดือนคาจางและคาตอบแทนพนักงาน

มีแนวทางในการวิเคราะหปญหาการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกร และสาเหตุ

เขาใจแนวทาง และกระบวนการจัดทําระบบ เครื่องมือ รวมถึงเทคนิคในการแกไขปญหา
การบริหารคาจางเงินเดือนพนักงานที่มีประสิทธิผล
สาระสําคัญของหลักสูตร

แนวคิดและหลักการบริหารคาตอบแทนพนักงาน

กระบวนการบริหารคาจางเงินเดือน

แนวทางในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการบริหารคาจางเงินเดือนในองคกร

เครื่องมือที่ใชในการบริหารคาจางเงินเดือน
วิธีการฝกอบรม

การประเมินคางานและการจัดระดับงาน

บรรยาย

โครงสรางเงินเดือนและเงินไดอื่น

กรณีศึกษา และอภิปราย

การบริหารระบบเงินเดือน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปเทคนิคการแกไขปญหาการบริหารคาจางเงินเดือน

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น
ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการแกปญหาการบริหารคาจางเงินเดือน รุนที่ 29”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

