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วันท่ีวันท่ี 2323--2424  มกราคม  มกราคม  2558  2558  โรงแรมจัสมินซิต้ีโรงแรมจัสมินซิต้ี  สุขุมวิทสุขุมวิท  2323
หลักสูตร 1 วัน
      การบริหารคาจางเงินเดือนเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญย่ิง จะบริหารอยางไรท่ีจะเกิดความเสมอภาค บริหารอยางเปนระบบและเปน
ท่ียอมรับของทุกฝายภายในองคการ อีกท้ังยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานท่ีทํางานอยู ใหเขาไดทุมเทความรู 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีของตน เพื่อสรางผลงานและบรรลุเปาหมายขององคการ
ทราบหรือไมวาคาจางของบริษัทอยูในภาวะแขงขันในตลาดไดหรือไม 
อัตราคาจางเหลื่อมกันอยูระหวางพนักงานเกาและพนักงานเขาใหม มีขั้นตอนการจัดทําอยางไร
พนักงานบางคนเงินเดือนเพดานตันแลว จะทําอยางไร
วัตถุประสงคของการจัดอบรม
1. ไดเรียนรูในการสรางวิธีการในการจัดทําโครงสรางเงินเดือนใหงายท่ีสุด และสามารถนํามาใชในทางปฏิบัตไิดดีท่ีสุด
2. ไดเรียนรูวิธีการออกแบบโครงสรางเงินเดือน ตั้งแตพื้นฐานจนสามารถนําไปใชสรางโครงสรางเงินเดือนใหกับริษัทตนเองได
ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ผูเขาสัมมนาสามารถ : 
อธิบาย หลักการ แนวคิดและความสําคัญของการบริหารคาจางเงินเดือนได
อธิบายและสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบตําแหนงงานเพื่อการประเมินคางานได
กําหนดรูปแบบการจัดทําโครงสรางเงินเดือนได
แนวทางการนําไปปรับใชในองคการไดจริง
วันที่ 23 มกราคม  2558
1. การจายเงินเดือนตามตําแหนงตาง ๆ ใชโครงสรางเงินเดือนหรือไม ?         2. ใครเปนคนกําหนดคาจาง?
3. องคกรของทานมีการสํารวจตลาดบางหรือไม?           4. วันนี้องคกรของทานมีปญหาเรื่องการจายคาตอบแทนบางหรือไม?
5. หากองคกรจายคาตอบแทนไมเหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นบาง?                6. หลักการ แนวคิด การบริหารคาจางเงินเดือน
7. การจัดทําใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description / Job Specification/ KPIs Position)
8. Workshop 1 : การจัดทํา JD/JS/KPIs                   9. ทําไมตองประเมินคางาน? ประโยชนท่ีจะไดจากการประเมินคางาน
10.ขั้นตอนและวิธีประเมินคางาน (Job Evaluation) และการจัดแบงระดับตําแหนงงาน (Job Classification) 
11.Workshop 2 : การกําหนดปจจัยประเมิน และการกําหนดคะแนนในการประเมินคางาน
วันที่ 24 มกราคม 2557 
1.โครงสรางเงินเดือนคืออะไร?  ความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดจากการมีโครงสรางเงินเดือน?
2. การวิเคราะหผลและนําผลสํารวจคาจางในตลาดมาใชในการวางโครงสรางเงินเดือน
3. การกําหนดรูปแบบและการวางโครงสรางเงินเดือนขององคกร
4. สูตรท่ีใชวางโครงสรางใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
5. Workshop 3 : Pay Plan Design
6. การวางนโยบายในการบริหารโครงสรางเงินเดือนหลังจากมีโครงสรางบังคับใชแลว
Workshop 4: นโยบายบริหารโครงสรางเงินเดือนของ Workshop ท่ี 3 ตองปรับ
กรณีศึกษา
Workshop: การกําหนดงบประมาณทางการเงิน อยางมีประสิทธิภาพ (นําขอมูลของผูเขาสัมมนามาฝกทํา)
การใชขอมูลทางดานการเงินอื่นๆ ท่ีจําเปนสําหรับพนักงานขาย และ พนักงานการตลาด
7. การบริหารงบประมาณทางการเงิน (Budget Management)
- เทคนิคในการบริหารงบประมาณทางการเงิน        - ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารงบประมาณทางการเงิน
8. การติดตามผลงบประมาณทางการเงิน (Budget Monitoring)
- เทคนิคในการติดตามผลงบประมาณทางการเงิน
9. การควบคุมงบประมาณทางการเงิน (Budget Control)
- เทคนิค และ วิธีการควบคุมงบประมาณทางการเงิน  - ขอควรทํา และควรเลี่ยงในการควบคุมงบประมาณทางการเงิน
10.การทบทวน และ ปรับปรุง งบประมาณทางการเงิน (Quality budget review)
11.Workshop: การบริหาร การติดตามผล และ การควบคุมงบประมาณทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

(นําขอมูลของผูเขาสัมมนามาฝกทํา)
12.สรุป คําถามและคําตอบ

วิทยากรวิทยากร :: อาจารยพิชิต  สุจริตจันทรอาจารยพิชิต  สุจริตจันทร
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สอบามและสํารองท่ีนั่ง
Tel: Tel: 008585--9386299 9386299 ,,0202--4646524   4646524     Fax.Fax.0202--9030080 9030080 ตอ ตอ 43264326
EE--Mail : info@perfecttrainingandservice.comMail : info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.comwww.perfecttrainingandservice.com



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 7,800 บาท + VAT 7% รวมเปน 8,346 บาท

สมัครกอนวันที่ 16 มกราคม 2558            ทานละ 7,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)   

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน
แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท.....................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                 
                 
                 เลขประจําตัวผูเสียภาษี.............................................................สาขาท่ี………………..........................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง
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