Salary Structure Designing and Compensation Management

Course outline
หลักสู ตร: เจาะลึกการจัดทาโครงสร้ างเงินเดือน และการบริหารค่ าจ้ าง
(ภาคปฏิบัติ)
(Salary Structure Designing and Compensation Management)
(2วัน)
โดย

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริ หารทรัพยากรณ์บุคคลกว่า 25 ปี
เป็ นวิทยากรและที่ปรึ กษาองค์กรทัว่ ไป
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
“SMART JD คาบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

หลักการ/แนวความคิด
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็ นเสาหลักที่ตอ้ งมีในระบบการบริ หารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่
ให้แก่พนักงาน เป็ นปั จจัยความสาเร็ จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุ รกิจและการบริ หารคนขององค์กร แต่ คง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ สิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่ องของค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม ดังนั้น การบริ หาร
ค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็ นธรรม และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย จะช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริ หารค่าตอบแทนนั้น เป็ นทั้งศาสตร์ และ
ศิลป์ ที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ช้ นั สู ง จึงทาให้นกั บริ หารค่าจ้างค่าตอบแทน รู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องยาก เพราะไม่
สามารถนานักปฏิบตั ิมานัง่ เรี ยบเรี ยงความรู ้หรื อประสบการณ์ได้ท้ งั หมด บทเรี ยนเรื่ องการบริ หารค่าจ้าง
ค่าตอบแทนจึงขาดสิ่ งที่เรี ยกว่าประสบการณ์จริ ง หลักสู ตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิการจ่ายค่าจ้าง
ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริ งของวิทยากร

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 1. ให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ เทคนิค และหลักการบริ หารค่าจ้างค่าตอบแทน
 2. ให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทน
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ที่ถูกต้อง
 3. ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ฝึกปฎิบตั ิและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริ หารค่าจ้างในองค์กร
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 4. ให้ผเู ้ ข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริ หารค่าตอบแทนในอนาคต

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร










โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสาคัญอย่างไร? ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริ หารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
การกาหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรู ปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
เครื่ องมือและกระบวนการบริ หารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)
 การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
 การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
 การสารวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาผลการสารวจมาใช้ (Salary Survey)
 แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)
 เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
 การนาโครงสร้างเงินเดือนมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารค่าตอบแทน (Compensation Management)
เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทาโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจาปี ให้สัมพันธ์กบั การบริ หารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
 การบริ หารจัดการพนักงานที่อตั ราเงินเดือน “ใกล้ตนั ”
 การบริ หารจัดการ “เงินเดือนต่า” กว่า กระบอกเงินเดือน
 ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
แนวทางการบริ หารค่าจ้างค่าตอบแทนในอนาคต

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
การเปรี ยบเทียบอัตราค่าจ้างของบริ ษทั กับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริ ง
การปรับเงินเดือนกรณี เกิด ผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่
Case Study : กรณี ศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทา JD/JS/competency
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
- การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุ่ม
- กรณี ศึกษา (Case Study) และ Workshop
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