
 

 
Online training  

ผลกระทบวกิฤตโิควดิ กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงนิเดือนประจ าปี 

พเิศษ! เจาะประเดน็แนวโน้ม ปี 2564/65  

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 
 

การจา่ยโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี เป็นเร่ืองไมย่าก ส าหรับบริษัทมีความสามารถสงูและมีผลประกอบการท่ีดี 
แตก่ารจ่ายโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี 64/65 ให้สอดคล้องกบับริบทขององค์กรและผลประกอบการ สอดคล้อง
กบัตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะปี 2564 จากการเกิดผลกระทบวิกฤติโควิด-19 นัน้ยากกวา่ ส าคญักว่า และเป็นเร่ืองท้าทาย 
แตถ้่าเรามียทุธวิธีท่ีหลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทกุสถานการณ์  
หลกัสตูรนีท้า่นจะได้พบกบั 

 แนวโน้มการจา่ยโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี 2564/65 

 กลยทุธ์และเทคนิคการน าเสนองบประมาณให้สอดคล้องกบับริบทขององค์กร 

 หากองค์กรมีผลประกอบการไมดี่ ควรจะน าเสนองบประมาณอยา่งไร  

 รวมสดุยอดเทคนิคการจา่ยโบนสัและการปรับเงินเดือนท่ีรวบรวมไว้มากท่ีสดุ 

เนือ้หาหลักสูตร 

1. วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจา่ยโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี 2564/65 

2. กระบวนการเสนอขออนมุตังิบประมาณการจา่ยโบนสัและปรับเงินเดือนประจ าปี 

- ควรจะมีข้อมลูประกอบการน าเสนออะไรบ้าง 

- กรณีบริษัทมีผลประกอบการไมดี่ จะมีเทคนิคการน าเสนออยา่งไร 

3. รูปแบบการจา่ยโบนสัและปรับเงินเดือนประจ าปี มีก่ีรูปแบบ แตล่ะวิธีมีการจา่ยอยา่งไร รวมทัง้ข้อดี-ข้อเสียของแต่

ละวิธี ? 

4. เทคนิคและยทุธวิธีการจา่ยโบนสัและปรับเงินเดือน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม 

              - ทิศทางและปัจจยัอะไรบ้างท่ีใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจา่ยเงินโบนสัและปรับเงินเดือน 

                ประจ าปี 

              - การส ารวจคา่จ้าง การวิเคราะห์ข้อมลูภายในและภายนอกหรือผลส ารวจ เพ่ือก าหนด 

                แนวทางปฏิบตัิ 



 

             - เทคนิคการจดัสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไมใ่ห้เกินงบประมาณ 

5. ยทุธวิธีการจ่ายโบนสัและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกบันโยบายคา่จ้างและโครงสร้างเงินเดือน 

               - การจ่ายโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี กบัลกัษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบตา่ง ๆ 

               - การจ่ายโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปีกบับริบทท่ีองค์กรประสบกบัภาวะวิกฤตโิควิดควรท าอยา่งไร 

              -  การประเมินคา่งาน การจดัชัน้งาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เก่ียวข้องกบั 

                 การจา่ยโบนสัและการปรับเงินเดือนประจ าปี หรือไม ่อยา่งไร ? 

6. ปัญหา ท่ีมกัจะเกิดขึน้และแนวทางแก้ไข 

               - กรณีพนกังานมีเงินเดือนสงูกวา่หรือต ่ากวา่โครงสร้างเงินเดือน 

              - กรณีไมมี่โครงสร้างเงินเดือน  

              - กรณีปัญหาจากการก าหนด Force Rang ผลงาน  

              - หากไมก่ าหนด Force Rang ผลงาน  จะมีวิธีจดัสรรการจา่ยโบนสัและปรับเงินเดือน อยา่งไร ? 

- หากมีการปรับคา่จ้างขัน้ต ่า หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในชว่งปรับคา่จ้างประจ าปี จะมี 

  วิธีการปรับคา่จ้างอยา่งไร ?  ฯลฯ 

7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 

 วิธีการฝึกอบรม 
•  บรรยาย  
•  แลกเปล่ียนประสบการณ์  
•  Workshop ฝึกปฏิบตักิารค านวณและการจดัสรรงบประมาณการจา่ยโบนสัและปรับเงินเดือนวิธีการตา่ง ๆ    
  
เหมาะส าหรับ 
•   ผู้บริหารองค์กร เจ้าของกิจการ  
•   ผู้บริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 
•   ผู้บริหารหนว่ยงาน นกับริหารคา่จ้าง ทกุประเภทกิจการ 

 
ระยะเวลาฝึกอบรม   

1 วนั 
 
วิทยากร 
พงศา บญุชยัวฒันโชติ 



 

อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้น าหลายแห่ง  
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 30 ปี อาทิ 

Plantheon Group Companies. 
CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
Thai Glass Industry, Co,LTD  

ปัจจบุนัเป็นวิทยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 
ผลงานเขียน  หนงัสือ  HRMBA  “จดุประกายความคดิ เสริมอาวธุการบริหารบคุคล” 
                    หนงัสือ SMART JD “ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 
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. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

จองอบรมตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

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

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ผลกระทบวกิฤตโิควดิ กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงนิเดือนประจ าปี 

พเิศษ! เจาะประเดน็แนวโน้ม ปี 2564/65  

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com 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: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 
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