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หลักสูตร เทคนิคการจัดทาํโครงสร้างเงนิเดอืน (ภาคปฏิบัต)ิ 

(Salary structure designing) 
หลักสูตรออนไลน์ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น.  
 

• กําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนอยา่งไรจงึจะ มีความเป็นธรรมภายใน แขง่ขนักบัภายนอกได้ และจงูใจคนได้ 

• หลกัเกณฑ์และวิธีการในการปรับ คา่จ้างเงินเดือน  การขึน้เงินเดือนให้สมัพนัธ์กบัโครงสร้างคา่จ้างขององค์กร 

• ลดปัญหา คา่จ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กบั “คนใหม”่ เพ่ือสร้างประสทิธิผล และความยตุธิรรม 

หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นในการให้ความรู้และทกัษะเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบรูณาการแนวคดิ  เทคนิค และขัน้ตอนการ

บริหารคา่ตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างคา่จ้างเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทกัษะจากการปฏิบตั ิ

รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อยา่งมีประสทิธิผล 

 

เนือ้หาหลักสูตร 

• โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  มีความสําคญัอยา่งไร?  ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ขององค์กร 

• แนวคดิ และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารคา่ตอบแทน (Conceptual Design)  

• การกําหนดนโยบายคา่ตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบคา่ตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ  

• เทคนิคและขัน้ตอนในการจดัทําโครงสร้างคา่จ้างเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบตั ิ

o กําหนดโครงสร้างระดบัตําแหนง่ของบริษัท  

o การทํา Job Grade Correlation ระหวา่งผลสํารวจคา่จ้าง กบั โครงสร้างตําแหนง่ของบริษัท 

o กําหนดนโยบายระดบัคา่จ้าง และสดัสว่นของคา่ตอบแทน 

o การวิเคราะห์หาระดบัเส้นคา่จ้างของตลาด 

o การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พร้อมสตูรคํานวณ  

o การกําหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สมัพนัธ์กบัโครงสร้างคา่ตอบแทน 
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• เทคนิคการขึน้เงินเดือนประจําปีให้สมัพนัธ์กบัการบริหารโครงสร้างคา่จ้าง และลดปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

o แนวความคดิในการปรับเงินเดือนเม่ือมีการเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหน่ง 

o การบริหารจดัการพนกังานท่ีอตัราเงินเดือน “ใกล้ตนั” 

o การบริหารจดัการ “เงินเดือนต่ํา” กวา่ กระบอกเงินเดือน 

o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม”่ 

• Workshop : ฝึกปฏิบตัเิพ่ือนําไปใช้จริง 

o ฝึกปฏิบตักิารจดัทําโครงสร้างโครงสร้างเงินเดือน 

o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหมห่รือการปรับคา่แรง 

o ฝึกการวเิคราะห์โครงสร้างเงินเดือน 

- Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 

วิธีการฝึกอบรม (ในรูปแบบ Online) 

•    บรรยาย พร้อมกรณีศกึษา 

•    Workshop การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน  

 

คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการฝึกอบรม 

•    ผู้จดัการ หวัหน้างาน และเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบคุคล 

•    นกับริหารคา่จ้างเงินเดือน ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการบริหารคา่จ้างเงินเดือนของบริษัท 

•    เจ้าของกิจการท่ีต้องการวางระบบบริหารคา่จ้างเงินเดือนด้วยตนเอง 

 

วทิยากร 

พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

อดีตกรรมการบริหารและผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้นําหลายแหง่  

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 30 ปี อาทิ 

Plantheon Group  

CIMB Thai Bank, Co,LTD. 

Thai Glass Industry, Co,LTD  

ปัจจบุนัเป็นวิทยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 

ผลงานเขียน  หนงัสือ  HRMBA  “จดุประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบคุคล” 
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                 หนงัสือ SMART JD “คําบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คลอ่งแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 

อตัราคา่ลงทะเบยีน(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

การชําระเงนิ: (Payment) 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 (ตุม้) 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th   อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com 

กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
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(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทาํโครงสร้างเงนิเดอืน (ภาคปฏิบัต)ิ 

(Salary structure designing) 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 

  บริษทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขภาษี_____________________________________________ 

  ช่ือผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรณุาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชาํระ 50% ของ

ราคาค่าสมัมนา 
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