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หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงสร้ างเงินเดือน (ภาคปฏิบัต)ิ

(Salary structure designing)
หลักสูตรออนไลน์
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.

•
•
•

กําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะ มีความเป็ นธรรมภายใน แข่งขันกับภายนอกได้ และจูงใจคนได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้ างเงินเดือน การขึ ้นเงินเดือนให้ สมั พันธ์กบั โครงสร้ างค่าจ้ างขององค์กร
ลดปั ญหา ค่าจ้ าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้ างประสิทธิผล และความยุตธิ รรม

หลักสูตรนี ้มุง่ เน้ นในการให้ ความรู้และทักษะเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขันตอนการ
้
บริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้ างค่าจ้ างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้ นการฝึ กทักษะจากการปฏิบตั ิ
รวมถึงให้ ความรู้ เทคนิค ความเข้ าใจในการบริหารระบบได้ อย่างมีประสิทธิผล
เนือ้ หาหลักสูตร
• โครงสร้ างเงินเดือนคืออะไร? มีความสําคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
• แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
• การกําหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
• เทคนิคและขันตอนในการจั
้
ดทําโครงสร้ างค่าจ้ างเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบตั ิ
o กําหนดโครงสร้ างระดับตําแหน่งของบริษัท
o การทํา Job Grade Correlation ระหว่างผลสํารวจค่าจ้ าง กับ โครงสร้ างตําแหน่งของบริ ษัท
o กําหนดนโยบายระดับค่าจ้ าง และสัดส่วนของค่าตอบแทน
o การวิเคราะห์หาระดับเส้ นค่าจ้ างของตลาด
o การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พร้ อมสูตรคํานวณ
o การกําหนดสายความก้ าวหน้ าในอาชีพ ให้ สมั พันธ์กบั โครงสร้ างค่าตอบแทน
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• เทคนิคการขึ ้นเงินเดือนประจําปี ให้ สมั พันธ์กบั การบริหารโครงสร้ างค่าจ้ าง และลดปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
o แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง
o การบริ หารจัดการพนักงานที่อตั ราเงินเดือน “ใกล้ ตนั ”
o การบริ หารจัดการ “เงินเดือนตํ่า” กว่า กระบอกเงินเดือน
o ปั ญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
• Workshop : ฝึ กปฏิบตั เิ พื่อนําไปใช้ จริง
o ฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดทําโครงสร้ างโครงสร้ างเงินเดือน
o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้ างเงินเดือนใหม่หรื อการปรับค่าแรง
o ฝึ กการวิเคราะห์โครงสร้ างเงินเดือน
- Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
วิธีการฝึ กอบรม (ในรูปแบบ Online)
• บรรยาย พร้ อมกรณีศกึ ษา
• Workshop การออกแบบโครงสร้ างเงินเดือน
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม
• ผู้จดั การ หัวหน้ างาน และเจ้ าหน้ าที่ทรัพยากรบุคคล
• นักบริหารค่าจ้ างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้ างเงินเดือนของบริษัท
• เจ้ าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้ างเงินเดือนด้ วยตนเอง
วิทยากร
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริหารและผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชันนํ
้ าหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 30 ปี อาทิ
Plantheon Group
CIMB Thai Bank, Co,LTD.
Thai Glass Industry, Co,LTD
ปั จจุบนั เป็ นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้ านบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ กบั องค์กรต่าง ๆ
ผลงานเขียน หนังสือ HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”
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หนังสือ SMART JD “คําบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ ว ใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย”

อัตราค่าลงทะเบียน(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

การชําระเงิน: (Payment)
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) info.ptstraining@gmail.com
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาํ ระด ้วยเชค
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330 (ตุม
้ )
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com

ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
กรณีหก
ั ภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจําตัวผู ้เสย
ี ภาษี 0103553030100
แขวงบางชน

หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
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(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงสร้ างเงินเดือน (ภาคปฏิบัต)ิ

(Salary structure designing)

ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
บริ ษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย_์ ____________________เลขภาษี _____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณี ยกเลิ กการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิ ฉะนัน้ จะต้องชําระ 50% ของ
ราคาค่าสัมมนา
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