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PROFESSIONAL SALARY STRUCTURE 
DESIGN WORKSHOP การท่ีจะบริหารคาจางเงินเดือนใหมีประสิทธิภาพน้ัน 

การออกแบบโครงสรางเงินเดือนของแตละองคกรนับวา
มีความสําคัญมาก เพราะหากออกแบบไมเหมาะสมกับ
องคกร การนําไปใชในการบริหารคาจางและเงินเดือนของ
พนักงานก็จะมีปญหาติดตามมา เชน คาจางแขงขันกับ
ตลาดไมได ทําใหรักษาคนมีความสามารถไวไมได 
ในขณะเดียวกันการจางพนักงานใหมก็ยากท่ีจะหา
บุคลากรท่ีเหมาะสมได เปนตน

 การออกแบบโครงสรางเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพน้ัน 
ผูออกแบบจะตองมีความรูในแตละข้ันตอนอยางถูกตอง 
มิฉะน้ันโครงสรางเงินเดือนที่ออกแบบมาก็จะนําไปใช
ไมไดผลอยางท่ีควรจะเปน

 หลักสูตรนี้จึงเปนประโยชนตอ HR ทุกทานในฐานะท่ีเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ

วิทยากร

ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย

ผูเขียนหนังสือ
 โครงสรางเงินเดือนออกแบบและบริหารอยางไรใหเหมาะสม
 ปรับเงินเดือนประจําปอยางไรใหพนักงานและองคกร Happy
 วิธีปรับคาจางตามผลกระทบ
 Employee Engagement Survey
 กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs 

ที่ควรทราบ
 การวัดทุนมนุษยใหตรงใจองคการ
 นิวโรเทรนน่ิง...ผาสมองสอนพนักงาน

ผู�เข�าอบรมหลักสูตรนี้จะได�รับหนังสือ 
“โครงสร�างเงินเดือนออกแบบ
และบริหารอย�างไรให�เหมาะสม” 
เขียนโดย ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ
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อัตราค�าอบรมท�านละ
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บริหาร
โครงสร�างเงินเดือน

อย�างมืออาชีพ



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “การออกแบบและบริหารโครงสรางเงินเดือนอยางมืออาชีพ รุนท่ี 4” (วันท่ี 20-21 ต.ค. 2563)

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(9.00-12.00 น.)

1. สิ่งท่ีควรรูกอนออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 โมเดลคาจาง (Pay Model)
 ลักษณะและรูปแบบโครงสรางเงินเดือน
 สวนผสมคาตอบแทน (Pay Mix) และระดับการจาย (Pay Level)
 เทคนิคตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลการจายของตลาด
 ระดับตําแหนงงานมาตรฐานในประเทศไทย
 สูตรและสถิติการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 โมเดลและหลักการการออกแบบโครงสรางเงินดือนแบบชวง

2. ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินคางานและเปรียบเทียบกับขอมูลการจายของตลาด
 ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดระดับการจายของตลาด
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหเสนการจาย (Salary Trend Line) ดวยสมการ 

Exponential
 ขั้นตอนท่ี 4 คํานวณคากลางของแตละกระบอกเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 5 คํานวณคา Min, Max, ความชันและความกวางของ
กระบอกเงินเดือน
 ขั้นตอนท่ี 6 การพล็อตเงินเดือนของพนักงานลงในกระบอกเงินเดือน
และคํานวณงบประมาณ

(13.00-16.00 น.)
3. Workshop - ออกแบบเกณฑการประเมินคางาน
4. Workshop - ฝกประเมินคางานและจัดระดับคางาน
5. ถาม-ตอบ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
(9.00-12.00 น.)

1. Workshop - ฝกออกแบบโครงสรางเงินเดือน Step by Step ตั้งแต
ขั้นตอนท่ี 1-6 ดวยโปรแกรม Ms Excel แบบงาย ๆ 
(รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิทยากรใหคําแนะนําสําหรับ
โครงสรางเงินเดือนท่ีออกแบบขึ้นมา)

(13.00-16.00 น.)
2. การบริหารโครงสรางเงินเดือน
 การจัดการกรณีเงินเดือนพนักงาน “ตํ่ากวา/สูงกวา” 
กระบอกเงินเดือน
 เทคนิคการ Update โครงสรางเงินเดือนใหเปนปจจุบัน

3. การปรับเงินเดือนพนักงานในกรณีตาง ๆ
 กรณีเล่ือนตําแหนง
 กรณีปรับเงินเดือนประจําป
 กรณีผลกระทบของคาจางข้ันต่ําใหม

4. ถาม-ตอบ

Note : 
ผู�เข�าอบรมโปรดนํา 
Notebook มาเพ่ือฝ�กปฏิบัติ
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