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วิถใี หม่ก ับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
(New Normal – Wage Structure Management)
ิ สุจริตจ ันทร
วิทยากร: อาจารย์พช
ิ ต
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
อดีตผู ้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ ายนายจ ้าง อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ
(PAAs)
อดีต - ปั จจุบน
ั งานด ้าน ทีป
W รึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชเิ พรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU
Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group ประเทศเวียดนาม / บริษัท Ciity Walk จํากัด ( สวน
สยาม)
ปั จจุบัน : ทีป
W รึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิ ลลิปประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน)

3 ธ ันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล:
ระบบค่าจ ้างค่าตอบแทนถือเป็ นเสาหลักทีต
W ้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ ้าง
ค่าตอบแทนทีใW ห ้แก่พนั กงาน เป็ นปั จจัยความสําเร็จในการสร ้างพลังขับเคลือ
W นธุรกิจและการ
บริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได ้ว่าสงิW สาํ คัญอย่างหนึงW ทีล
W ก
ู จ ้างอยากได ้ก็คอ
ื เรือ
W งของ
ค่าตอบแทนทีย
W ต
ุ ธิ รรม
ดังนัน
n การบริหารค่าจ ้างเงินเดือนทีม
W รี ะบบ มีโครงสร ้างค่าจ ้างทีเW หมาะสม เป็ นธรรม และ
เป็ นทีย
W อมรับของทุกฝ่ าย จะชว่ ยให ้องค์กรบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร ้าง
ิ ป์ ทีต
ั ประสบการณ์ชน
ั n สูง จึงทํา
ค่าจ ้างและบริหารค่าตอบแทนนั น
n เป็ นทังn ศาสตร์และศล
W ้องอาศย
ึ ว่าเป็ นเรือ
ให ้นั กบริหารค่าจ ้างค่าตอบแทน รู ้สก
W งยาก เพราะไม่สามารถนํ านั กปฏิบัตม
ิ านัWงเรียบ
เรียงความรู ้หรือประสบการณ์ได ้ทังn หมด บทเรียนเรือ
W งการบริหารค่าจ ้างค่าตอบแทนจึงขาดสงิW ทีW
เรียกว่าประสบการณ์จริง
หลักสูตรนีnจงึ ออกแบบมาเฉพาะเพือ
W ให ้ผู ้ปฏิบัตก
ิ ารจ่ายค่าจ ้าง ให ้มีความรู ้ เทคนิค
กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
ว ัตถุประสงค์:
1.เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคและหลักการจัดทําโครงสร ้างเงินเดือน
2.เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความเข ้าใจในโครงสร ้างเงินเดือน
้
3.เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปประยุกต์ใชในองค์
กรของตนเองได ้อย่างเหมาะสม

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. ผลพวงวิถใี หม่จาก Covid – 19 ทีธ
W รุ กิจต ้องปรับตัวเพือ
W จะทําให ้ธุรกิจเดินต่อไปให ้ได ้ ?
2. ตัวเร่ง 6 ปั จจัยจาก Covid -19 กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทส
ีW าํ คัญทีW HR จะต ้องปรับปรุงมีอะไรบ ้าง ?
ั ญา
3. ค่าจ ้างหมายถึงอะไร ? และวิถใี หม่ในการบริหารโครงสร ้างค่าจ ้าง ให ้สอดคล ้องกับแนวทางการบริหารสญ
จ ้างใหม่ ?
4. การจ่ายค่าจ ้างตามตําแหน่งต่างๆ มีโครงสร ้างค่าจ ้างหรือไม่ ? และใครเป็ นคนกําหนดค่าจ ้าง ?
5. องค์กรมีปัญหาเรือ
W งการจ่ายค่าตอบแทนบ ้างหรือไม่ และจะเกิดอะไรขึน
n ถ ้าหากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่
เหมาะสม ?
6. องค์กรมีการสาํ รวจค่าจ ้างบ ้างหรือไม่ ? และข ้อควรพิจารณาในการทีจ
W ะเข ้าร่วมสาํ รวจค่าจ ้าง
้
7. การวิเคราะห์ข ้อมูลและการนํ าผลการสาํ รวจค่าจ ้างในตลาดมาใชในการวางโครงสร
้าง ?
8. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ ้าง
9. โครงสร ้างค่าจ ้างหมายถึงอะไร ? มีความสาํ คัญและประโยชน์อย่างไร ?
้
10. รูปแบบของโครงสร ้างมีกแ
ีW บบ ทีเW หมาะสมและนิยมใชควรเป็
นแบบไหน?
11. การวางโครงสร ้างค่าจ ้างและการกําหนดนโยบายสาํ หรับการบริหารโครงสร ้างค่าจ ้างทีส
W ําคัญๆ เมือ
W นํ า
โครงสร ้างมาใช ้
12.วิธป
ี รับโครงสร ้างค่าจ ้างปั จจุบันให ้เข ้าสูโ่ ครงสร ้างค่าจ ้างใหม่
ึ ษาตัวอย่างการกําหนด
13. เทคนิคการปรับค่าจ ้างในกรณีตา่ งๆ ให ้เหมาะสมกับโครงสร ้างค่าจ ้างพร ้อมศก
งบประมาณ.สาํ หรับการประเมินผลงานปรับค่าจ ้างและจ่ายโบนัสประจํ าปี โดยอิงกับโครงสร ้างค่าจ ้าง
14. สรุป คําถาม – คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ธ ันวาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

67.50
64.50

รวมจ่ายสุทธิ
4,747.50
4,536.50

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

17 พฤศจิกายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

64.50
60.00

รวมจ่ายสุทธิ
4472.00
4,140.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีn
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
W า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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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,สัมมนา,ความคิด,ทักษะเฉพาะทาง,Finance, การบัญชีและการเงิน, การรายงานงบการเงิน, ความรู ้พืน
n ฐานด ้านการเงิน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

