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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

วถิใีหมก่บัการบรหิารโครงสรา้งคา่จา้งขององคก์ร 
 (New Normal – Wage Structure Management) 

 
 

 

วทิยากร: อาจารยพ์ชิติ สจุรติจนัทร 
ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์ ม. ธรุกจิบัณฑติย ์  /Mini MBA จากมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

อดตีผูพ้พิากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจา้ง  อดตีอุปนายกสมาคมการบรหิารงานบคุคลสมทุรปราการ 
(PAAs) 

อดตี - ปัจจุบนังานดา้น ทีWปรกึษาการบรหิารงานบคุคล บรษัิท สยามไอชเิพรส /บรษัิท Koo Yoo Hah ( IZUSU 
Dealer) ประเทศไทย /บรษัิท Siam Brothers Group  ประเทศเวยีดนาม  /  บรษัิท Ciity Walk  จํากัด ( สวน

สยาม) 
ปัจจบัุน : ทีWปรกึษาการบรหิารทรัพยากรบคุคล  บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด  (มหาชน) 

 
 

3 ธนัวาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
**สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล: 
    ระบบคา่จา้งคา่ตอบแทนถอืเป็นเสาหลักทีWตอ้งมใีนระบบการบรหิารคน เพราะคา่จา้ง
คา่ตอบแทนทีWใหแ้กพ่นักงาน เป็นปัจจัยความสําเร็จในการสรา้งพลังขบัเคลืWอนธุรกจิและการ
บรหิารคนขององคก์ร  แตค่งปฏเิสธไมไ่ดว้า่ส ิWงสําคญัอยา่งหนึWงทีWลกูจา้งอยากไดก้็คอื เรืWองของ
คา่ตอบแทนทีWยตุธิรรม 
     ดังนัnนการบรหิารคา่จา้งเงนิเดอืนทีWมรีะบบ มโีครงสรา้งคา่จา้งทีWเหมาะสม  เป็นธรรม และ
เป็นทีWยอมรับของทกุฝ่าย จะชว่ยใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายดังกลา่ว แตก่ารออกแบโครงสรา้ง
คา่จา้งและบรหิารคา่ตอบแทนนัnน เป็นทัnงศาสตรแ์ละศลิป์ ทีWตอ้งอาศยัประสบการณ์ชั nนสงู จงึทํา
ใหนั้กบรหิารคา่จา้งคา่ตอบแทน รูส้กึวา่เป็นเรืWองยาก เพราะไมส่ามารถนํานักปฏบิัตมิานัWงเรยีบ
เรยีงความรูห้รอืประสบการณ์ไดทั้nงหมด บทเรยีนเรืWองการบรหิารคา่จา้งคา่ตอบแทนจงึขาดสิWงทีW
เรยีกวา่ประสบการณ์จรงิ    
      หลักสตูรนีnจงึออกแบบมาเฉพาะเพืWอใหผู้ป้ฏบิัตกิารจ่ายคา่จา้ง ใหม้คีวามรู ้เทคนคิ 
กระบวนการ แบบเจาะลกึ จากการถา่ยทอดจากประสบการณ์จรงิของวทิยากร   

 

วตัถปุระสงค:์ 
    1.เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิและหลักการจัดทําโครงสรา้งเงนิเดอืน 
    2.เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจในโครงสรา้งเงนิเดอืน 
    3.เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา    
1. ผลพวงวถิใีหม่จาก Covid – 19 ทีWธรุกจิตอ้งปรับตัวเพืWอจะทําใหธ้รุกจิเดนิตอ่ไปใหไ้ด ้? 
2. ตัวเร่ง 6 ปัจจัยจาก Covid -19  กบัการบรหิารทรัพยากรมนุษยท์ีWสําคัญทีW HR จะตอ้งปรับปรงุมอีะไรบา้ง ? 
3. คา่จา้งหมายถงึอะไร ? และวถิใีหมใ่นการบรหิารโครงสรา้งคา่จา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารสัญญา
จา้งใหม่ ? 
4. การจ่ายคา่จา้งตามตําแหน่งตา่งๆ มโีครงสรา้งค่าจา้งหรอืไม่ ? และใครเป็นคนกําหนดค่าจา้ง ? 
5. องคก์รมปัีญหาเรืWองการจ่ายคา่ตอบแทนบา้งหรอืไม ่ และจะเกดิอะไรขึnนถา้หากองคก์รจ่ายค่าตอบแทนไม่
เหมาะสม ? 
6. องคก์รมกีารสาํรวจค่าจา้งบา้งหรอืไม่ ? และขอ้ควรพจิารณาในการทีWจะเขา้ร่วมสาํรวจคา่จา้ง 
7. การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําผลการสํารวจคา่จา้งในตลาดมาใชใ้นการวางโครงสรา้ง ? 
8. หลักการ แนวคดิ การบรหิารค่าจา้ง 
9. โครงสรา้งค่าจา้งหมายถงึอะไร ? มคีวามสําคัญและประโยชนอ์ยา่งไร ? 
10. รูปแบบของโครงสรา้งมกีีWแบบ ทีWเหมาะสมและนยิมใชค้วรเป็นแบบไหน? 
11. การวางโครงสรา้งค่าจา้งและการกําหนดนโยบายสาํหรับการบรหิารโครงสรา้งคา่จา้งทีWสําคัญๆ เมืWอนํา
โครงสรา้งมาใช ้
12.วธิปีรับโครงสรา้งคา่จา้งปัจจบัุนใหเ้ขา้สูโ่ครงสรา้งคา่จา้งใหม่ 
13. เทคนคิการปรับคา่จา้งในกรณีตา่งๆ  ใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งคา่จา้งพรอ้มศกึษาตัวอยา่งการกําหนด
งบประมาณ.สาํหรับการประเมนิผลงานปรับค่าจา้งและจ่ายโบนัสประจําปี โดยองิกบัโครงสรา้งคา่จา้ง 
14. สรุป คําถาม – คําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 3 ธนัวาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 67.50 4,747.50 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 64.50 4,536.50 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  17 พฤศจกิายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 64.50 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 60.00 4,140.00 4,280.00 

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

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
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,ความคดิ,ทักษะเฉพาะทาง,Finance, การบญัชแีละการเงนิ, การรายงานงบการเงนิ, ความรูพ้ืnนฐานดา้นการเงนิ 


