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เทคนิคการแกปญหาการบริหาร

คาจางเงินเดือน
COMPENSATION MANAGEMENT
PROBLEM SOLVING TECHNIQUE

การบริหารคาจางเงินเดือน เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ที่ชวยดึงดูดบุคลากรที่ดีมีฝมือเขามา
ในองคกร รักษาพนักงานเหลานั้นไว และจูงใจพนักงานใหทุมเทปฏิบัติ
งานใหบรรลุเปาหมาย ทานในฐานะผูบริหารขององคกร หรือผูบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เคยประสบปญหาเหลานี้บางหรือไม?
อัตราคาจางที่ให ไมสามารถดึงดูดคนดีมีฝมือตามที่องคกรคาดหวัง
ได
พนักงานใหม เงินเดือนสูงกวาพนักงานเกาทํางานไมไดตามที่
ผูบริหารคาดหวัง และสรางความไมพอใจแกพนักงาน
พนักงานที่มีความสามารถอยูกับองคกรไมนาน อัตราการลาออกสูง
พนักงานไมใสใจเรียนรูพัฒนาตนเอง ไมเปลี่ยนแปลงไมสนใจความ
กาวหนา
พนักงานขาดความจงรักภักดีตอองคกร ความรูสึกผูกพันกับองคกร
นอย
เงินเดือนพนักงานไมสอดคลองกับความรับผิดชอบของตําแหนงงาน
มีรายงานผลการสํารวจคาจาง แตอานไมออก ใชไมเปน
ไมมีโครงสรางเงินเดือน ไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการกําหนดอัตรา
เงินเดือน
อัตราเงินเดือนพนักงานมากนอย ขึ้นกับอายุงาน และการเลื่อน
ตําแหนงตามอาวุโส
ควรรวมคาจางทุกอยางไวในเงินเดือน หรือแยกเงินไดอื่นไวหลาย ๆ
รูปแบบดี
ไมมีหลักเกณฑที่ถูกตองเหมาะสม ในการกําหนดงบประมาณการ
ขึ้นเงินเดือน
อัตราการขึ้นเงินเดือน ไมสอดคลองกับผลงาน และความรูความ
สามารถของพนักงานไมสามารถจูงใจพนักงานได
ควรทําอยางไร ถาหัวหนาประเมินผลงาน โดยชวยลูกนองใหได
ขึ้นเงินเดือนมาก ๆ
พนักงานจํานวนมากไมพอใจทุกครั้งที่ขึ้นเงินเดือน ปรับคาจาง
หรือใหโบนัส
ผูบริหารหนวยงาน ไมกลาตอบคําถามพนักงานเรื่องเงินเดือน
เงินเดือนขึ้น ฯลฯ ผลักภาระใหผูบริหาร หรือหนวยงานทรัพยากร
บุคคลอยูเปนประจํา
พนักงานที่อยูมานาน อัตราเงินเดือนสูง ไมไดทํางานหรือสราง
ผลงานที่มีคุณคาเหมาะสมกับเงินเดือน
ทุกครั้งที่ปรับคาจางขั้นตํ่า หรือปรับอัตราแรกจางตามวุฒิ ควรปรับ
แบบไหน
ระบบบริหารเงินเดือน หรือโครงสรางเงินเดือนที่มีอยู ไมไดรับการ
ยอมรับจากผูบริหาร และพนักงาน
มีระบบ มีโครงสรางเงินเดือน แตไมมีแนวทางในการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ
ไมทราบวาจะวัดความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของการบริหาร
คาจางเงินเดือนขององคกรอยางไร

รุนที่

33 มอบวุฒิบัตร

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
ผูบริหารและบุคลากรหนวยงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
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

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 พ.ค. 2561 ลด 300 บาท

วัตถุประสงค
เขาใจแนวความคิดและหลักการบริหารเงินเดือนคาจางและคาตอบแทนพนักงาน
มีแนวทางในการวิเคราะหปญหาการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกร และสาเหตุ
เขาใจแนวทาง และกระบวนการจัดทําระบบ เครื่องมือ รวมถึงเทคนิคในการแกไขปญหาการบริหาร
คาจางเงินเดือนพนักงานที่มีประสิทธิผล
สาระสําคัญของหลักสูตร
แนวคิดและหลักการบริหารคาตอบแทนพนักงาน
กระบวนการบริหารคาจางเงินเดือน
แนวทางในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการบริหารคาจางเงินเดือนในองคกร
เครื่องมือที่ใชในการบริหารคาจางเงินเดือน
วิธีการฝกอบรม
การประเมินคางานและการจัดระดับงาน

บรรยาย
โครงสรางเงินเดือนและเงินไดอื่น

กรณีศึกษา และอภิปราย
การบริหารระบบเงินเดือน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปเทคนิคการแกไขปญหาการบริหารคาจางเงินเดือน

ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น
หลักสูตรฝกอบรม “เทคนิคการแกปญหาการบริหารคาจางเงินเดือน รุนที่ 33” (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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