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21. หลกัสูตร “Workshop - การจัดท าโครงสร้างเงนิเดือนสมยัใหม่ ส าหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร” 
Workshop – Designing a Modern Salary Structure (For Managers – Executives) 

**เป็นหลักสูตรที่เหมาะส าหรับองค์กรทีต้่องการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้ยติุธรรม จูงใจพนักงาน และ
แข่งขันได้ ซ่ึงควรต้องให้ผู้บริหาร-ผู้จัดการทุกคนรับรู้และเข้าใจในหลักการ เพือ่ให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ** 

(หลกัสูตร 2 วนั/ 12 ชัว่โมง) 
1. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รธุรกิจสมยัใหม่ตอ้งการคนท่ีมีไฟในการท างานและมีความสามารถสูง คนเหล่านั้นจะจูงใจใหม้าท างานกบั
องคก์รหรือรักษาใหอ้ยูก่บัองคก์รไวไ้ดไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย องคก์รตอ้งมีระบบจูงใจหลายอยา่ง การมีโครงสร้างเงินเดือนและ
โครงสร้างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) ทีด่ี นอกจากจะท าให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณด้านค่าจ้าง
เงินเดือนได้ตามก าหนดแล้ว ยงัเป็นตัวจูงใจคนท างานอย่างได้ผลมาก “หลกัการของโครงสร้างเงินเดือนในหลกัสูตรน้ีถูก
ออกแบบภายใต ้Concept “จ่ายค่าตอบแทนแปรผนัไปตามผลงานท่ีท าไดใ้หม้ากท่ีสุด (ผลงานดีไดค้่าตอบแทนมาก ผลงาน
ดอ้ยไดค้่าตอบแทนนอ้ย ต่างกนัในระดบัท่ีมีนยัส าคญั) และตอ้งแข่งขนักบัตลาดได ้(รายจ่ายค่าจา้งเงินเดือนรวมทั้งปียงัคงเท่า
เดิมหรือเพิ่มข้ึนในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้แต่สามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้พดูง่ายๆ คือ จ่ายโดยรวมเท่ากนัแต่มี
โครงสร้างท่ีจูงใจกวา่)  

ทั้งน้ี ในการจะจดัท าโครงสร้างเงินเดือนในบริษทันั้น ต้องให้ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารทุกคนมีส่วนร่วมและเขา้ใจใน
รายละเอียดและหลกัการ เพราะผูจ้ดัการ-ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าไปใชง้าน ดงันั้นจึงตอ้งเรียนรู้ 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้บ้ริหาร ผูจ้ดัการทุกคนในองคก์ร เขา้ใจและเห็นความส าคญัถึงประโยชน์ของการมีระบบบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีดี (ประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร และพนกังาน) 

 เพือ่ใหท้ราบถึงรายละเอียด/ ประเภทของโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ  
 เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและวธีิการจดัท า การวเิคราะห์งานและการประเมินค่างานได ้
 เพื่อใหรู้้รายละเอียดวธีิการจดัท าโครงสร้างเงินเดือนแบบ Range Structure 
 เพื่อใหรู้้หลกัและวธีิการในการปรับค่าจา้ง-เงินเดือนประจ าปี 
 เพื่อใหรู้้หลกัการสมยัใหม่ในการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียติุธรรมและเป็นรูปธรรม 
 

3. ผู้ทีค่วรเข้าสัมมนา ผูบ้ริหาร/ ผูจ้ดัการ/ หวัหนา้งานทุกระดบั ของทุกหน่วยงานในบริษทัฯ (ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนควร
เขา้ใจหลกัการในการท าโครงสร้างเงินเดือน อนัจะท าใหง่้ายและไดรั้บความร่วมมือท่ีดีเวลาน าไปปรับใชจ้ริง) 

 
4. เนือ้หาและก าหนดการของการสัมมนา 

วนัที่ 1 



 

 

 Recruitment/ Staff & Labor Outsourcing/ Training/ Payroll Outsourcing/ HR & Business Consulting 

BPIT Holdings Co.,Ltd - www.bpit.co.th 

Headquarter (Bangkok) Tel (02) 434 3195-7, (02) 434 7335-7 Fax (02) 435 - 6469  
Pattaya Tel  (038) 416 975 - 7  Chonburi (Amata Nakorn) Tel (038) 458 925 - 6          

09.00 – 10.30 / โครงสร้างตน้ทุนในการบริหารธุรกิจทัว่ๆ ไป 
/ สัดส่วนตน้ทุนดา้นการบริหารบุคลากร (ค่าจา้ง-เงินเดือน/ ค่าสวสัดิการ/ 
  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร) 
/ ประโยชน์ของการมีระบบบริหารค่าตอบแทนท่ีดี (ประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร  
  และพนกังาน) 

10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 12.00 / ทฤษฎีค่าจา้งท่ีควรรู้ และความจ าเป็นในการจดัท าโครงสร้างเงินเดือน 

/ ระบบการจ่ายค่าจา้ง-เงินเดือน 4 ประเภท 
  (Piece Rate/ Fixed Rate/ Step Rate/ Range Rate) 
/ แนวคิดเร่ืองการจดัท าระบบบริหารค่าจา้งเงินเดือนสมยัใหม่ 
/ หลกัในการการออกแบบ และขั้นตอนในการจดัท าโครงสร้างเงินเดือน 

12.00 – 13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 / ฝึกปฏิบติั - การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) 

  / ฝึกปฏิบติั – การท าคู่มือในการประเมินค่างาน (ตามในแนว Competency) 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / ฝึกปฏิบติั - การประเมินค่างาน (Job Evaluate) 

  / ถาม-ตอบขอ้สงสัย 
16.00  / จบการสัมมนาในวนัท่ี 1 
วนัที่ 2 (ควรจัดห่างจากวนัที่ 1 ประมาณ 3-7 วนั เพือ่ท าแบบฝึกหัดให้เสร็จ) 
09.00 – 10.30 / ทบทวน - สรุป แบบฝึกหดั (การวเิคราะห์งาน และการประเมินค่างาน) 

/ ฝึกปฏิบติั – ออกแบบโครงสร้าง (เงินเดือนและ Career path) 
10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 / ฝึกปฏิบติั - จดัท าโครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้าง career path  
12.00 – 13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 / ฝึกปฏิบติั – จดัท าโครงสร้าง (สูตร) การปรับเงินเดือนประจ าปี 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / หลกัในการจดัท าระบบประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

  และวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 
  / ถาม-ตอบขอ้สงสัย 

16.00  / ปิดการสัมมนา 
 

5. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวติัวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


