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หลักสตูร : ปลดล็อก การจัดท าโครงสรา้งคา่จา้ง ภาคปฎบิัต ิ
วนัที ่25 กนัยายน 2562 

 เวลา 09.00-16.30 น.โรงแรมโชนสขุมุวทิ 
 

หลักการและเหตผุล 

                  คนท างาน  สายทรัพยากรบคุคล นัน้ มหีนา้ทีโ่ดยตรงในการจัดท าหรอืจัดหาเครือ่งมอืทางการบรหิารงาน
บคุคล ทีเ่หมาะสมใหก้บัองคก์ร    ไมว่า่จะเป็นระบบประเมนิผลการปฎบิตังิาน , ระบบการฝึกอบรม , ระบบการบรหิาร
คา่ตอบแทน ,  ระบบแรงงานสมัพันธ ์, ระบบกจิกรรม  ทีเ่กือ้หนุนตอ่การพัฒนาคน และพัฒนาคณุภาพงานโดยรวมของ
องคก์ร  และอนืๆ อกีมากมาย   เพือ่ใหก้บัผูบ้รหิารฝ่ายตา่งๆ  ไดเ้ขา้ใจในระบบและน าไปใชใ้นการบรหิารทมีงาน  ให ้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะน ามาชึง่การบรรลเุป้าหมายในภาพรวมขององคก์ร ตอ่ไป   ช ึง่ในวันนีจ้ะพดูถงึ ระบบการ
บรหิารคา่ตอบแทน ชึง่หมายถงึ    การจัดท าโครงสรา้งคา่จา้ง (  Salary Structure)  การจัดท าโครงสรา้งคา่จา้งนี ้ จะโยง
ไปถงึ การวา่จา้งพนักงานใหม ่(Starting  Rate), การเลือ่นระดับ (Level up)การเลือ่นต าแหน่ง (Position up)การปรับคา่จา้ง
ประจ าปี (Merrit Increase ) ทีผ่า่นมาการจัดท าในเรือ่งดงักลา่ว มคีวามยุง่ยาก  มากขัน้ตอน   เขา้ใจยาก   จงึไมค่อ่ยมใีคร
พดูถงึอยา่งจรงิจัง   แตก่ค็งปฎเิสธไมไ่ดว้า่  การจา่ยคา่ตอบแทนทีม่รีะบบ  มโีครงสรา้งทีเ่หมาะสม  และเป็นธรรม   เป็น
ทีย่อมรับของทกุฝ่าย   จะชว่ยใหอ้งคก์ร บรรลผุลส าเร็จ   วทิยากร เป็นผูศ้กึษาและลงมอืปฎบิตัจิรงิในหนา้งานมาอยา่ง
ยาวนาน  ทัง้องคก์รของคนไทย รวมถงึองคก์รรว่มทนุระหวา่งประเทศ  ทัง้ทีม่สีหภาพแรงงาน และไมม่สีหภาพแรงงาน    
จงึออกแบบหลักสตูร  แบบเจาะลกึ จากประสบการณ์จรงิหนา้งาน เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม  เรยีนรู ้จากเรือ่ง ยากๆ ใหเ้ขา้ใจได ้
งา่ยๆ   ท าเองไดแ้ละ น าไปใชง้านไดจ้รงิๆ  พรอ้มกบัค าอธบิาย ขอ้ควรระวังตา่งๆ  ตลอดจนขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึ
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เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับ  คนทีท่ างานสาย  ทรัพยากรบคุคล ทกุระดับต าแหน่ง  เพราะมนัเป็นหนา้ที ่  ทีเ่ราตอ้งหาเครือ่งมอื 
ทางการบรหิารงานบคุคล( HR Tool  Management)  ใหก้บัผูค้นในองคก์รได ้ใช ้  
 

สิง่ทีค่าดวา่ผูเ้รยีนจะไดรั้บ 

1. ใหผู้เ้ขา้อบมเขา้ใจหลักคดิ และขัน้ตอนทีส่ าคัญในการจัดท า โครงสรา้งคา่จา้ง 

2. ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถ ก าหนด โครงสรา้งคา่จา้ง ทีเ่หมาะสมของบรษัิทฯ ตนเองได ้

3. ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดรั้บรู ้ขอ้ควรระวงั ทีส่ าคัญในการน าเสนอเพือ่ขออนุมัตใินการประกาศใชโ้ครงสรา้ง 

4. ใหผู้เ้ขา้อบรม  เรยีนรูเ้ทคนคิและเครือ่งมอืในการน าเสนอ เพือ่ใหไ้ดรั้บการยอมรับ ในการประกาศใช ้

โครงสรา้งคา่จา้ง     ทัง้จากผูบ้รหิาร และพนักงาน  ทัง้องคก์รทีม่สีหภาพ และไมม่สีหภาพฯ 

Course outline 
 

ภาคเชา้ 
- ความส าคัญ และหลักคดิ  ของการจัดท าโครงสรา้งคา่จา้ง   

- ขัน้ตอนทีส่ าคัญ ในการจัดท าโครงสรา้ง แบบเต็มรปู และแบบประยกุต ์

- การก าหนด โครงสรา้งต าแหน่ง  และระดับยอ่ยของแตล่ะต าแหน่ง 

- การส ารวจคา่จา้ง เฉพาะในแตล่ะกลุม่ธรุกจิ 

- การออกแบบโครงสรา้งคา่จา้ง   การก าหนดคา่กลาง , ระยะหา่งระหวา่งต าแหน่ง, และขัน้ว ิง่ 

ภาคบา่ย 
- การน าคา่จา้งพนักงานทัง้องคก์รใสเ่ขา้ไปในโครงสรา้งคา่จา้งใหม ่(Simulation ) ผา่น กราฟ Scatter  

เพือ่วเิคราะหแ์ละปรับใหเ้หมาะสม 

- ก าหนดแนวทาง แกไ้ขปัญหา A B C …  กรณี มพีนักงานที ่มคีา่จา้งต า่กวา่ หรอืสงูกวา่โครงสรา้งที่

ก าหนด 

- เทคนคิ และแผนในการน าเสนอ ตอ่ผูบ้รหิาร พรอ้มกับแผนสือ่สารกับพนักงานไดรั้บทราบ   (  ส าหรับ

องคก์รทีม่สีหภาพแรงงาน ตอ้งมแีผนพเิศษรองรับ ) 

- การประกาศ ใช ้โครงสรา้งคา่จา้งใหม ่ ทัง้องคก์ร 

- ถาม  ตอบ 

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ  อาจารย ์  คมคดิ  คณูยากตปญุโญ 

ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาตร ี  รัฐศาสตร ์   มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
ปรญิญาโท  การบรหิาร    มหาวทิยาลัยบรูพา 

 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 

 ผูจ้ัดการฝ่าย ทรัพยากรบคุล  บรษัิท บางกอกสปรงิ อนิดสั เตรยีล จ ากดั,   บรษัิท สมบรูณ์ แอดวานซ ์ จ ากดั
(มหาชน)    ช ึง่เป็นบรษัิท  ในกลุม่สมบรูณ์  

 ผูจ้ัดการทั่วไป อาวโุส ฝ่ายบรหิาร บรษัิท สมบรูณ์โซมคิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั  
 

หลกัสตูรทีบ่รรยาย 
 ปลดล็อก : การจัดท าโครงสรา้งคา่จา้ง ( Position &Salary Structure) 

 สายความกา้วหนา้ในอาชพี  Career  Path  System   
 ระบบการประเมนิผลการปฎบิตังิาน ( KPI & BSC) 

 ระบบ การฝึกอบรม  (Training Road Map)  
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 ระบบ แรงงานสมัพันธใ์นองคก์ร( union & non-union) 
 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

สมคัร 2 ทา่นๆละ  3,500 245 (105) 3,640 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330  หรอื E-mail: info.ptstraining@gmail.com 
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
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 

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

 

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

ปลดล็อก การจัดท าโครงสรา้งคา่จา้ง ภาคปฎบิัต ิ

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

 
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________ 
   ______________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี____________________________ 
  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: ____________________________________________________________________________ 

 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

