
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร   เทคนคิการจดัทาํโครงสรา้งคา่จา้ง 
 

วทิยากร : ดร.กฤตนิ  กลุเพ็ง 
ผูจ้ดัการแผนกบคุคล บรษัิท โรบนิสนั ราชดําร ิจํากัด, ผูจ้ดัการสว่นการบคุคล บรษัิทในเครอืซเิมนตไ์ทย                                         

(SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd.,                                                        
The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.                                                

ผูอ้ํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรงุเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บ ีเอ็น เอช                                        
โรงพยาบาลปิยะเวททีป̂รกึษา บรษัิท อซีีส̂เต๊ก จํากัด บรษัิท พลาซา่ซพัพลาย จํากัด ฯลฯ 

 
4 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั̂ดอบรมอาจเปลีย̂นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
    การบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืนถอืเป็นภารกจิหลักขององคก์รไมว่่าขนาดเล็กหรอืใหญก่็ตาม โดยอยู่ในภารกจิดา้น
การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลทีส̂าํคัญดังนัbนตอ้งใหค้วามสนใจและเรยีนรูใ้หล้กึซึbง ทําความเขา้ใจใหด้ ีและ
สามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประสทิธผิลอยา่งเต็มท ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร การบรหิารค่าจา้งนัbนตอ้งทํา
ความเขา้ใจความหมายของการบรหิารคา่จา้ง   นโยบายคา่จา้งทีเ̂ป็นธรรม การจัดทําโครงสรา้งคา่จา้ง   การ
กําหนดเสน้นโยบายการจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  การกําหนดโครงสรา้งคา่จา้ง รวมถงึปัจจัยและหรอื
องคป์ระกอบเพือ̂พจิารณาวางโครงสรา้งค่าจา้งอาท ิ ระดับตําแหน่งงาน  (JL : Job Level)  การกําหนดชว่งของ
คา่จา้งทีไ̂ดภ้ายหลังการสํารวจคา่จา้งและนํามาพจิารณาเสน้ความสามารถในการจ่ายขององคก์ร 
การพจิารณาวางโครงสรา้งตามประเภทพนักงาน เป็นตน้  
        ประกอบกับมกีารตืน̂ตัวของนโยบายภาครัฐ ทีจ̂ะมกีารปรับคา่แรง ยอ่มมผีลกระทบกบัตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย
ขององคก์รไมม่ากก็นอ้ย เราจะทําอยา่งไรใหก้ารปรับคา่จา้ง มผีลกระทบกับองคก์รนอ้ยสดุและมปีระสทิธภิาพมาก
ทีส̂ดุ ซึง̂เราจะมองถงึแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานเป็นทีต̂ั bง เมือ̂มกีารปรับพนักงานทีเ̂ขา้ใหม ่คําถามตอ่ไป
คอื พนักงานเกา่ จะตอ้งปรับตามไปเทา่กบัคนใหม่หรอืไม ่ หรอืควรปรับ ควรจะปรับอยา่งไร จงึจะเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค:์ 
    1. ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้กระบวนการบรหิารค่าจา้ง และการประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงาน 
    2. ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถงึกระบวนการออกแบบโครงสรา้งค่าจา้งค่าตอบแทนทีถ̂กูตอ้ง 
    3. ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฎบิตัแิละสามารถนําไปประยกุตใ์ชเ้พือ̂บรหิารโครงสรา้งเงนิเดอืนภายในองคก์ร 
 
 
หวัขอ้สมัมนา 

1. กระบวนการบรหิารผลตอบแทนในองคก์ร 
2. การจัดทําโครงสรา้งคา่จา้งอย่างมอือาชพี 
3. การนําผลการประเมนิการปฏบัิตงิานของพนักงานมาใชใ้นการปรับอย่างไร 
4. ประกาศคา่จา้งข ั>นตํ�าทีป̂รับใหมม่ผีลกระทบตอ่พนักงานระดับล่างจะปรับอย่างไรไม่ใหเ้กดิความรูส้กึตอ่
พนักงานเกา่ในองคก์ร 

5. องคก์รทีก̂ําลังมแีผนการปรับคา่จา้งเร ิ�มตน้สาํหรับพนักงานทีจ̂ะรับเขา้มาใหม่และคนเกา่ทีรั̂บเขา้มาแลว้
จะทําอยา่งไร 

6. หลักเกณฑใ์นการปรับผลกระทบทีสํ̂าคัญ 
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7. กรณีทีพ̂นักงานมอัีตราเงนิเดอืนเกนิ  Max  ของโครงสรา้งคา่จา้ง จะมแีนวทางการชะลอคา่จา้งอย่างไร 
8. วธิกีารสือ̂สาร พรอ้มทั bงแนวทางการตอบคําถาม ทีจ̂ะตอ้งบอกกบัพนักงานไปในทศิทางเดยีวกนัเพือ̂
ไมใ่หเ้กดิความรูส้กึเป็นภาพลบต่อองคก์ร  หัวหนา้จะชีbแจงอย่างไร 

9. แนวทางการเขยีน/ร่าง แนวปฏบิตักิารการปรับผลกระทบค่าจา้ง มคีวามจําเป็นหรอืไม ่และมวีธิกีารเขยีน
อย่างไร เพือ̂ไม่ใหเ้กดิปัญหาในภายหลัง 

10. ใบแจง้ผลการปรับคา่จา้งของพนักงานแต่ละคน ควรจะเขยีนเหตผุลว่าอยา่งไรจงึจะเหมาะสม 
11. Workshop  การใชส้ตูรในการปรับผลกระทบสําหรับองคก์รทีก̂ําลังจะทําในเรือ̂งการปรับคา่จา้งขั bนตํา̂ 
12. Workshop  การใชส้ตูรในการปรับผลกระทบสําหรับองคก์รทีป̂รับคา่จา้งเริม̂ตน้ 
13. Workshop  แนวทางการชะลอคา่จา้งกรณีพนักงานเงนิเดอืนเกนิ Max ของโครงสรา้งคา่จา้ง 
14. กรณีศกึษา  สําหรับการแกปั้ญหาอยา่งเรง่ดว่น สาํหรับบรษัิททีม̂ปัีญหาดา้นงบประมาณ จะทําอย่างไร
เพือ̂ไม่ใหผ้ดิกฎหมายแรงงาน ทีรั̂ฐบาลไดป้ระกาศใช ้ 

15. ประโยชนท์ีไ̂ดรั้บจากการปรับผลกระทบค่าจา้ง 
16. ปัญหาและอปุสรรคทีเ̂กดิจากการปรับผลกระทบคา่จา้ง 
      และแนวทางแกไ้ข 

 
วธิกีารอบรม  
 เนน้การฝึกปฏบิัตจิากตัวอยา่งของบรษัิท ทีส̂มมตุขิ ึbน  เพือ̂ใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ   สูตรและ
ตัวอย่างการปรับผลกระทบ วทิยากรจัดเตรยีมขอ้มูลให ้พรอ้มทั bงทดลองปฏบิัตจินกวา่ผูเ้ขา้สมัมนาปฏบิัตไิดเ้อง
อย่างถูกตอ้ง 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ ชําระภายใน 20 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชือ̂หลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ̂า่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
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Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, บรหิาร, เงนิเดอืน, โครงสรา้งเงนิเดอืน, การจัดการเงนิเดอืน, คา่จา้ง, ประเมนิพนักงาน, บรหิารเงนิเดอืน 
 


