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21. หลกัสูตร “Workshop - กำรจดัท ำโครงสร้ำงเงนิเดือนสมยัใหม่ ส ำหรับผู้จดักำร-ผู้บริหำร” 
Workshop – Modern Salary Structure (For Managers – Executives) 

**เป็นหลกัสูตรที่เหมาะส าหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้ยุติธรรม จูงใจพนักงาน และ
แข่งขันได้ ซ่ึงควรต้องให้ผู้บริหาร-ผู้จัดการทุกคนรับรู้และเข้าใจในหลักการ เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ** 

(หลกัสูตร 2 วนั/ 12 ชัว่โมง) 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 องคก์รธุรกิจสมยัใหม่ตอ้งกำรคนที่มีไฟในกำรท ำงำนและมีควำมสำมำรถสูง คนเหล่ำนั้นจะจูงใจใหม้ำท ำงำนกบั
องคก์รหรือรักษำใหอ้ยูก่บัองคก์รไวไ้ดไ้ม่ใช่เร่ืองง่ำย องคก์รตอ้งมีระบบจูงใจหลำยอยำ่ง กำรมีโครงสร้ำงเงินเดือนและ
โครงสร้ำงกำรเติบโตในสำยอำชีพ (Career Path) ที่ด ีนอกจำกจะท ำให้องค์กรสำมำรถควบคุมงบประมำณด้ำนค่ำจ้ำง
เงินเดือนได้ตำมก ำหนดแล้ว ยังเป็นตัวจูงใจคนท ำงำนอย่ำงได้ผลมำก “หลกักำรของโครงสร้ำงเงินเดือนในหลกัสูตรน้ีถูก
ออกแบบภำยใต ้Concept “จ่ำยค่ำตอบแทนแปรผนัไปตำมผลงำนที่ท  ำไดใ้หม้ำกที่สุด (ผลงำนดีไดค้่ำตอบแทนมำก ผลงำน
ดอ้ยไดค้่ำตอบแทนนอ้ย ต่ำงกนัในระดบัที่มีนยัส ำคญั) และตอ้งแข่งขนักบัตลำดได ้(รำยจ่ำยค่ำจำ้งเงินเดือนรวมทั้งปียงัคงเท่ำ
เดิมหรือเพิม่ขึ้นในระดบัที่องคก์รยอมรับได ้แต่สำมำรถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้พดูง่ำยๆ คือ จ่ำยโดยรวมเท่ำกนัแต่มี
โครงสร้ำงที่จูงใจกวำ่)  

ทั้งน้ี ในกำรจะจดัท ำโครงสร้ำงเงินเดือนในบริษทันั้น ต้องให้ ผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำรทุกคนมีส่วนร่วมและเขำ้ใจใน
รำยละเอียดและหลกักำร เพรำะผูจ้ดักำร-ผูบ้ริหำรจะตอ้งเป็นผูน้ ำไปใชง้ำน ดงันั้นจึงตอ้งเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพือ่ใหผู้บ้ริหำร ผูจ้ดักำรทุกคนในองคก์ร เขำ้ใจและเห็นควำมส ำคญัถึงประโยชน์ของกำรมีระบบบริหำร
ค่ำตอบแทนที่ดี (ประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร และพนกังำน) 

 เพือ่ใหท้รำบถึงรำยละเอียด/ ประเภทของโครงสร้ำงเงินเดือนแบบต่ำงๆ  
 เพือ่ใหเ้ขำ้ใจหลกักำรและวธีิกำรจดัท ำ กำรวเิครำะห์งำนและกำรประเมินค่ำงำนได ้
 เพือ่ใหรู้้รำยละเอียดวธีิกำรจดัท ำโครงสร้ำงเงินเดือนแบบ Range Structure 
 เพือ่ใหรู้้หลกัและวธีิกำรในกำรปรับค่ำจำ้ง-เงินเดือนประจ ำปี 
 เพือ่ใหรู้้หลกักำรสมยัใหม่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนที่ยติุธรรมและเป็นรูปธรรม 
 

3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ ผูบ้ริหำร/ ผูจ้ดักำร/ หวัหนำ้งำนทุกระดบั ของทุกหน่วยงำนในบริษทัฯ (ผูบ้งัคบับญัชำทุกคนควร
เขำ้ใจหลกักำรในกำรท ำโครงสร้ำงเงินเดือน อนัจะท ำใหง่้ำยและไดรั้บควำมร่วมมือที่ดีเวลำน ำไปปรับใชจ้ริง) 

 
4. เน้ือหำและก ำหนดกำรของกำรสัมมนำ 

วันที ่1 
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09.00 – 10.30 / โครงสร้ำงตน้ทุนในกำรบริหำรธุรกิจทัว่ๆ ไป 
/ สดัส่วนตน้ทุนดำ้นกำรบริหำรบุคลำกร (ค่ำจำ้ง-เงินเดือน/ ค่ำสวสัดิกำร/ 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำบุคลำกร) 
/ ประโยชน์ของกำรมีระบบบริหำรค่ำตอบแทนที่ดี (ประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร  
  และพนกังำน) 

10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 12.00 / ทฤษฎีค่ำจำ้งที่ควรรู้ และควำมจ ำเป็นในกำรจดัท ำโครงสร้ำงเงินเดือน 

/ ระบบกำรจ่ำยค่ำจำ้ง-เงินเดือน 4 ประเภท 
  (Piece Rate/ Fixed Rate/ Step Rate/ Range Rate) 
/ แนวคิดเร่ืองกำรจดัท ำระบบบริหำรค่ำจำ้งเงินเดือนสมยัใหม่ 
/ หลกัในกำรกำรออกแบบ และขั้นตอนในกำรจดัท ำโครงสร้ำงเงินเดือน 

12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 / ฝึกปฏิบตัิ - กำรวเิครำะห์งำน (Job Analysis) 

  / ฝึกปฏิบตัิ – กำรท ำคู่มือในกำรประเมินค่ำงำน (ตำมในแนว Competency) 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / ฝึกปฏิบตัิ - กำรประเมินค่ำงำน (Job Evaluate) 

  / ถำม-ตอบขอ้สงสยั 
16.00  / จบกำรสมัมนำในวนัที ่1 
วันที ่2 (ควรจัดห่ำงจำกวันที ่1 ประมำณ 3-7 วัน เพ่ือท ำแบบฝึกหัดให้เสร็จ) 
09.00 – 10.30 / ทบทวน - สรุป แบบฝึกหดั (กำรวเิครำะห์งำน และกำรประเมินค่ำงำน) 

/ ฝึกปฏิบตัิ – ออกแบบโครงสร้ำง (เงินเดือนและ Career path) 
10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 / ฝึกปฏิบตัิ - จดัท ำโครงสร้ำงเงินเดือน และโครงสร้ำง career path  
12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 / ฝึกปฏิบตัิ – จดัท ำโครงสร้ำง (สูตร) กำรปรับเงินเดือนประจ ำปี 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / หลกัในกำรจดัท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

  และวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 
  / ถำม-ตอบขอ้สงสยั 

16.00  / ปิดกำรสมัมนำ 
 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


