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21. หลักสู ตร “Workshop - การจัดทาโครงสร้ างเงินเดือนสมัยใหม่ สาหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร”
Workshop – Designing a Modern Salary Structure (For Managers – Executives)
**เป็ นหลักสู ตรที่เหมาะสาหรั บองค์ กรทีต่ ้ องการปรั บปรุงระบบการจ่ ายค่ าตอบแทนใหม่ ให้ ยตุ ิธรรม จูงใจพนักงาน และ
แข่ งขันได้ ซึ่งควรต้ องให้ ผ้ บู ริ หาร-ผู้จัดการทุกคนรั บรู้และเข้ าใจในหลักการ เพือ่ ให้ ง่ายต่ อการออกแบบระบบ**
(หลักสู ตร 2 วัน/ 12 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
องค์กรธุ รกิจสมัยใหม่ตอ้ งการคนที่มีไฟในการทางานและมีความสามารถสู ง คนเหล่านั้นจะจูงใจให้มาทางานกับ
องค์กรหรื อรักษาให้อยูก่ บั องค์กรไว้ได้ไม่ใช่เรื่ องง่าย องค์กรต้องมีระบบจูงใจหลายอย่าง การมีโครงสร้ างเงินเดือนและ
โครงสร้ างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) ทีด่ ี นอกจากจะทาให้ องค์ กรสามารถควบคุมงบประมาณด้ านค่ าจ้ าง
เงินเดือนได้ ตามกาหนดแล้ว ยังเป็ นตัวจูงใจคนทางานอย่างได้ ผลมาก “หลักการของโครงสร้างเงินเดือนในหลักสู ตรนี้ถูก
ออกแบบภายใต้ Concept “จ่ายค่าตอบแทนแปรผันไปตามผลงานที่ทาได้ให้มากที่สุด (ผลงานดีได้ค่าตอบแทนมาก ผลงาน
ด้อยได้ค่าตอบแทนน้อย ต่างกันในระดับที่มีนยั สาคัญ) และต้องแข่งขันกับตลาดได้ (รายจ่ายค่าจ้างเงินเดือนรวมทั้งปี ยังคงเท่า
เดิมหรื อเพิม่ ขึ้นในระดับที่องค์กรยอมรับได้ แต่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ พูดง่ายๆ คือ จ่ายโดยรวมเท่ากันแต่มี
โครงสร้างที่จูงใจกว่า)
ทั้งนี้ ในการจะจัดทาโครงสร้างเงินเดือนในบริ ษทั นั้น ต้ องให้ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารทุกคนมีส่วนร่ วมและเข้าใจใน
รายละเอียดและหลักการ เพราะผูจ้ ดั การ-ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าไปใช้งาน ดังนั้นจึงต้องเรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผบู้ ริ หาร ผูจ้ ดั การทุกคนในองค์กร เข้าใจและเห็นความสาคัญถึงประโยชน์ของการมีระบบบริ หาร
ค่าตอบแทนที่ดี (ประโยชน์ท้ งั ต่อองค์กร และพนักงาน)
 เพือ่ ให้ทราบถึงรายละเอียด/ ประเภทของโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ
 เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการจัดทา การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างานได้
 เพื่อให้รู้รายละเอียดวิธีการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนแบบ Range Structure
 เพื่อให้รู้หลักและวิธีการในการปรับค่าจ้าง-เงินเดือนประจาปี
 เพื่อให้รู้หลักการสมัยใหม่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ยตุ ิธรรมและเป็ นรู ปธรรม
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานทุกระดับ ของทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ (ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนควร
เข้าใจหลักการในการทาโครงสร้างเงินเดือน อันจะทาให้ง่ายและได้รับความร่ วมมือที่ดีเวลานาไปปรับใช้จริ ง)
4. เนือ้ หาและกาหนดการของการสั มมนา
วันที่ 1
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09.00 – 10.30 / โครงสร้างต้นทุนในการบริ หารธุ รกิจทัว่ ๆ ไป
/ สัดส่ วนต้นทุนด้านการบริ หารบุคลากร (ค่าจ้าง-เงินเดือน/ ค่าสวัสดิการ/
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร)
/ ประโยชน์ของการมีระบบบริ หารค่าตอบแทนที่ดี (ประโยชน์ท้ งั ต่อองค์กร
และพนักงาน)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 12.00 / ทฤษฎีค่าจ้างที่ควรรู ้ และความจาเป็ นในการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
/ ระบบการจ่ายค่าจ้าง-เงินเดือน 4 ประเภท
(Piece Rate/ Fixed Rate/ Step Rate/ Range Rate)
/ แนวคิดเรื่ องการจัดทาระบบบริ หารค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่
/ หลักในการการออกแบบ และขั้นตอนในการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / ฝึ กปฏิบตั ิ - การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
/ ฝึ กปฏิบตั ิ – การทาคู่มือในการประเมินค่างาน (ตามในแนว Competency)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / ฝึ กปฏิบตั ิ - การประเมินค่างาน (Job Evaluate)
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
16.00
/ จบการสัมมนาในวันที่ 1
วันที่ 2 (ควรจัดห่ างจากวันที่ 1 ประมาณ 3-7 วัน เพือ่ ทาแบบฝึ กหัดให้ เสร็จ)
09.00 – 10.30 / ทบทวน - สรุ ป แบบฝึ กหัด (การวิเคราะห์งาน และการประเมินค่างาน)
/ ฝึ กปฏิบตั ิ – ออกแบบโครงสร้าง (เงินเดือนและ Career path)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / ฝึ กปฏิบตั ิ - จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้าง career path
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / ฝึ กปฏิบตั ิ – จัดทาโครงสร้าง (สู ตร) การปรับเงินเดือนประจาปี
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / หลักในการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับธุ รกิจ
และวัดผลได้เป็ นรู ปธรรม
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
16.00
/ ปิ ดการสัมมนา
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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