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หลกัสูตร เทคนคิการจัดท าโครงสรา้งเงนิเดอืน และการบรหิารคา่จา้ง (ภาคปฏบิตั)ิ 
 

วนัท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ โรงแรมเซนต์เจมส์ สขุมุวิท 26 
สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 
 

ระบบคา่จา้งคา่ตอบแทนถอืเป็นเสาหลักทีต่อ้งมใีนระบบการบรหิารคน เพราะคา่จา้งคา่ตอบแทนทีใ่หแ้ก่
พนักงาน เป็นปัจจัยความส าเร็จในการสรา้งพลังขบัเคลือ่นธรุกจิและการบรหิารคนขององคก์ร  แตค่งปฏเิสธ
ไมไ่ดว้า่ส ิง่ส าคัญอยา่งหนึง่ทีล่กูจา้งอยากไดก็้คอื เรือ่งของคา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม ดังนัน้การบรหิารคา่จา้ง
เงนิเดอืนทีม่รีะบบ มโีครงสรา้งคา่จา้งทีเ่หมาะสม  เป็นธรรม และเป็นทีย่อมรับของทกุฝ่าย จะชว่ยใหอ้งคก์ร
บรรลเุป้าหมายดังกลา่ว แตก่ารออกแบโครงสรา้งคา่จา้งและบรหิารคา่ตอบแทนนัน้ เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ ที่
ตอ้งอาศัยประสบการณ์ชัน้สงู จงึท าใหนั้กบรหิารคา่จา้งคา่ตอบแทน รูส้กึวา่เป็นเรือ่งยาก เพราะไมส่ามารถน า
นักปฏบิัตมิาน่ังเรยีบเรยีงความรูห้รอืประสบการณ์ไดทั้ง้หมด บทเรยีนเรือ่งการบรหิารคา่จา้งคา่ตอบแทนจงึขาด
สิง่ทีเ่รยีกวา่ประสบการณ์จรงิ หลักสตูรนีจ้งึออกแบบมาเฉพาะเพือ่ใหผู้ป้ฏบิัตกิารจา่ยคา่จา้ง ใหม้คีวามรู ้เทคนคิ 
กระบวนการ แบบเจาะลกึ จากการถา่ยทอดจากประสบการณ์จรงิของวทิยากร 
 
ประเด็นหลักทีจ่ะเรยีนรู ้
 

 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน  การขึ้นเงินเดือนให้สมัพันธก์บัโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร 

 ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กบั “คนใหม่” เพ่ือสร้างประสทิธิผล และความยุติธรรม 

 อตัราค่าจ้างเทา่ไหร่? จึงจะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทยีบกบัตลาด  

หลักสตูรนี้ มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทกัษะเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอน

การบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกบัองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทกัษะจากการ

ปฏบัิติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธผิล 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1. ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้เทคนคิ และหลักการบรหิารคา่จา้งคา่ตอบแทน 
2. ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถงึกระบวนการออกแบบโครงสรา้งคา่จา้งคา่ตอบแทนทีถ่กูตอ้ง 
3. ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฎบิตัแิละสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและบรหิารคา่จา้งในองคก์ร 
    ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใหผู้เ้ขา้อบรม มคีวามเขา้ใจและทราบแนวโนม้ทศิทางการบรหิารคา่ตอบแทนในอนาคต 
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เนือ้หาหลกัสตูร 
 
Day 1 

 

 โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  มีความส าคัญอย่างไร?  ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

 แนวความคิดเกี่ยวกบัการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ และเอกชน 

 แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)  

 การก าหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ  

 เคร่ืองมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)  

o การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)  

o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)  

o การส ารวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าผลการส ารวจมาใช้ (Salary Survey)  

o แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกบัองค์กร (Salary Structure Designed)  

o เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) 

o การน าโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)  

 เทคนิคและขั้นตอนในการจัดท าโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน 

o การประเมินค่างานต่างๆ เพ่ือจัดท าโครงสร้างค่าจ้าง 

o การน าค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้กบัองค์กร 

Day 2 

 

 เทคนิคการข้ึนเงินเดือนประจ าปีให้สมัพันธก์บัการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกดิข้ึน 

o แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 

o การบริหารจัดการพนักงานที่อตัราเงินเดือน “ใกล้ตัน” 

o การบริหารจัดการ “เงินเดือนต ่า” กว่า กระบอกเงินเดือน 

o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่” 

 Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดท า JD/JS/competency  

  Workshop : ฝึกภาคปฏบัิติเพ่ือน าไปใช้จริง 

o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน  

o การเปรียบเทยีบอตัราค่าจ้างของบริษัทกบัตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง  

o ฝึกปฏบัิติการจัดท าโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง 

o การปรับเงินเดือนกรณีเกดิผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่ 
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วธิกีารฝึกอบรม 
-   การบรรยายอยา่งมสีว่นรว่ม (Participative Techniques)  
-   อภปิรายกลุม่ 
-   กรณีศกึษา (Case Study) และ Workshop 

 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
•    ผูจ้ัดการ หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ทีท่รัพยากรบคุคล 
•    นักบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืน ผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบในการบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืนของบรษัิท 
•    เจา้ของกจิการทีต่อ้งการวางระบบบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืนดว้ยตนเอง 

 
วทิยากร 
อาจารยศ์กัด ิด์า ภมูพินัธ ์

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระหนา้งานราคา/ทา่น 7,800 546 (234) 8,112 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 7,000 490 (210) 7,280 

พเิศษลกูคา้เกา่ 6,900 483 (207) 7,176 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการจดัท าโครงสรา้งเงนิเดอืน และการบรหิารคา่จา้ง ภาคปฏบิตั ิ

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 


