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หลกัสตูร  การประเมนิคา่งาน เพือ่การบรหิารโครงสรา้งเงนิเดอืน 

Job Evaluation and Classification : Work Shop 

วันที ่22 ธนัวาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training  

หลกัการและเหตผุล 
  “การประเมนิคา่งาน” เป็นวธิกีารด าเนนิการอยา่งเป็นระบบเพือ่ตคีา่งาน โดยเป็นกระบวนการวดั

ความสมัพันธห์รอืคณุคา่งานของต าแหน่ง ทีไ่มใ่ชว่ัดปรมิาณงาน ซึง่เป็นการน างานทัง้หมดมาเปรยีบเทยีบ
กันภายใตปั้จจัยหรอืองคป์ระกอบทีเ่ป็นตัววดัหลักเพือ่ตคีา่งานออกมา เพือ่ใหก้ารก าหนดระดับต าแหน่งใน
องคก์ารมมีาตรฐาน เป็นธรรมและไมเ่หลือ่มล ้ากันระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ การตดิตามและวดัผลของงานที่
ท าเพือ่ประเมนิคณุคา่ของงานตา่งๆ ชว่ยในการก าหนดต าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน ความรูค้วามช านาญ 
ประสบการณ์ความรับผดิชอบและชว่ยในการก าหนดอัตราคา่จา้งใหเ้หมาะสมแกง่าน และสอดคลอ้งกับ
ต าแหน่งหนา้ที ่การพจิารณาความดคีวามชอบ ตลอดจนชว่ยในการหาขอ้บกพรอ่งของงานและแกไ้ขใหด้ี
ข ึน้  

วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

• มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการประเมินค่างานในเชิงลึก  ปัจจยัและท่ีมาของระบบประเมินค่างานใน
รูปแบบตา่งๆ  

• สามารถน าระบบประเมินคา่งานในรูปแบบตา่ง ๆ มาใช้ประเมินคา่งานต าแหนง่งานตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
• เรียนรู้แนวทางในการก าหนดระดบังานในต าแหนง่งานตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัคา่งานและโครงสร้างองค์กร 
• สามารถน าผลการประเมินคา่งานและจดัระดบังานมาก าหนดคา่ตอบแทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หัวขอ้สมัมนา : 
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1. หลักการและแนวคดิของการประเมนิคา่งาน (Job Evaluation) 

2. หลักเกณฑพ์ืน้ฐานทีน่ ามาใชใ้นการจัดท าการประเมนิคา่งาน 

 กระบวนการประเมนิคา่งาน 

 หลักในการประเมนิคา่งาน 

 ขัน้ตอนในการประเมนิคา่งาน 

 องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่งาน 

3. การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) เพือ่ประเมนิคา่งาน/การมอบหมายงาน 

4. แนวคดิท่ัวไปในการบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืน 

5. เทคนคิการน าผลการประเมนิคา่งานไปใชใ้นการบรหิารคา่จา้ง 

6. การประเมนิคา่งาน (Basic Methods of Job Evaluation)และการน าไปใชใ้นองคก์ร 

 วธิกีารจัดล าดับ (The Ranking Method) 

 วธิกีารจ าแนกต าแหน่งงาน(Job Classification Method) 

 วธิเีปรยีบเทยีบสว่นประกอบของงาน (Factor Comparison Method) 

 วธิกีารใหค้า่คะแนน (The Point Method) 

 Workshop การฝึกปฏิบตักิารประเมินคา่งาน 

 ประเดน็ปัญหาในการประเมินคา่งานพร้อมแนวทางแก้ไข 

 ถาม – ตอบ เพ่ือความเข้าใจและการประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
 

 วิธีการฝึกอบรม 
•  บรรยาย  
•   แลกเปล่ียนประสบการณ์  
•   Workshop ฝึกปฏิบตัิประเมินค่างานและจดัระดบังานจริง  
  
เหมาะส าหรับ 
•   ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหนว่ยงาน นกับริหารคา่จ้าง ทกุประเภทกิจการ 
•   ผู้บริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 
ระยะเวลาฝึกอบรม   1  วนั 
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อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional 

Training Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

              การประเมินค่างาน เพื่อการบริหารโครงสร้างเงนิเดือน 
ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

