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หลักสูตร เทคนิคการจัดทาํโครงสร้างเงนิเดอืน (ภาคปฏิบัติ) 

(Salary structure designing) 
วันที ่6 กรกฎาคม 2565  

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20  
 

• กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะ มีความเป็นธรรมภายใน แข่งขนักบัภายนอกได ้และจงูใจคนได ้

• หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการปรบั ค่าจา้งเงินเดือน  การขึน้เงินเดือนใหส้มัพนัธก์บัโครงสรา้งค่าจา้งขององคก์ร 

• ลดปัญหา ค่าจา้ง เงินเดือน “คนเก่า” กบั “คนใหม่” เพื่อสรา้งประสิทธิผล และความยุติธรรม 

หลกัสตูรนีมุ้่งเนน้ในการใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมสามารถบรูณาการแนวคิด  เทคนิค และขัน้ตอนการ

บรหิารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสรา้งค่าจา้งเงินเดือนที่เหมาะสมกบัองคก์รได ้โดยเนน้การฝึกทกัษะจากการปฏิบติั 

รวมถึงใหค้วามรู ้เทคนิค ความเขา้ใจในการบรหิารระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 

เนือ้หาหลักสูตร 

• โครงสรา้งเงินเดือนคืออะไร?  มีความสาํคญัอย่างไร?  ในการบริหารทรพัยากรมนษุยข์ององคก์ร 

• แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบรหิารค่าตอบแทน (Conceptual Design)  

• การกาํหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ  

• เทคนิคและขัน้ตอนในการจดัทาํโครงสรา้งค่าจา้งเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบติั 

o กาํหนดโครงสรา้งระดบัตาํแหน่งของบริษัท  

o การทาํ Job Grade Correlation ระหว่างผลสาํรวจค่าจา้ง กบั โครงสรา้งตาํแหน่งของบรษัิท 

o กาํหนดนโยบายระดบัค่าจา้ง และสดัสว่นของค่าตอบแทน 

o การวิเคราะหห์าระดบัเสน้ค่าจา้งของตลาด 

o การวิเคราะหแ์ละออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พรอ้มสตูรคาํนวณ  

o การกาํหนดสายความกา้วหนา้ในอาชีพ ใหส้มัพนัธก์บัโครงสรา้งค่าตอบแทน 
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• เทคนิคการขึน้เงินเดือนประจาํปีใหส้มัพนัธก์บัการบรหิารโครงสรา้งค่าจา้ง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

o แนวความคิดในการปรบัเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขัน้ เลื่อนตาํแหน่ง 

o การบริหารจดัการพนกังานที่อตัราเงินเดือน “ใกลต้นั” 

o การบริหารจดัการ “เงินเดือนตํ่า” กว่า กระบอกเงินเดือน 

o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่” 

• Workshop : ฝึกปฏิบติัเพื่อนาํไปใชจ้รงิ 

o ฝึกปฏิบติัการจดัทาํโครงสรา้งโครงสรา้งเงินเดือน 

o การปรบัเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสรา้งเงินเดือนใหม่หรือการปรบัค่าแรง 

o ฝึกการวิเคราะหโ์ครงสรา้งเงินเดือน 

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

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 

วิธีการฝึกอบรม (ในรูปแบบ Online) 

•    บรรยาย พรอ้มกรณีศึกษา 

•    Workshop การออกแบบโครงสรา้งเงินเดือน  

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

•    ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ีทรพัยากรบุคคล 

•    นกับรหิารค่าจา้งเงินเดือน ผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในการบรหิารค่าจา้งเงินเดือนของบรษัิท 

•    เจา้ของกิจการท่ีตอ้งการวางระบบบรหิารค่าจา้งเงินเดือนดว้ยตนเอง 

 

วิทยากร 

พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ

อดีตกรรมการบรหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล ขององคก์รชัน้นาํหลายแห่ง  

ประสบการณง์านบรหิารทรพัยากรบคุคลมากกว่า 30 ปี อาทิ 

Plantheon Group  

CIMB Thai Bank, Co,LTD. 

Thai Glass Industry, Co,LTD  

ปัจจบุนัเป็นวทิยากร อาจารย ์ท่ีปรกึษา ดา้นบรหิารองคก์รและทรพัยากรบคุคล ใหก้บัองคก์รตา่ง ๆ 
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ผลงานเขียน  หนงัสือ  HRMBA  “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวธุการบรหิารบคุคล” 

                 หนงัสือ SMART JD “คาํบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย” 

อัตราคา่ลงทะเบยีน/1ทา่น 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

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

การชําระเงนิ: (Payment) 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

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

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 (ตุม้) 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

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

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510   เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
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หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทาํโครงสร้างเงนิเดอืน (ภาคปฏิบัติ) 

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

  บริษทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขภาษี_____________________________________________ 

  ช่ือผู้ประสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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หมายเหตุ  กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรณุาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชาํระ 50% ของ

ราคาค่าสมัมนา 


