มคอ. 3
รายวิชา การบริหารค่ าตอบแทน
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3563406 การบริ หารค่าตอบแทน (Compensation Management)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก (บังคับ)
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์จุฑามาส ศรี ชมภู
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์จุฑามาส ศรี ชมภู
5. ภาคการศึกษา ชั้นปี ที่เรียน
ภาคที่ 2/2558 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
-

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจ่ายค่าตอบแทน การกาหนดนโยบายและ
โครงสร้างค่าตอบแทน
1.2 ให้นกั ศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์หลักการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนาไปสู่ การกาหนดค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรม
1.3 ให้นกั ศึกษาสามารถกาหนดรายละเอียดการจ่ายสาหรับพนักงานต่าง ๆ ในองค์การได้อย่างเหมาะสม
1.4 ให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของงานด้านการบริ หารค่าตอบแทนที่มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดความ
เป็ นธรรมและความพึงพอใจทั้งฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้าง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม มีการกาหนดนโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็ นผูน้ าในการพัฒนางานด้านการบริ หารค่าตอบแทนให้เกิดการยอมรับทั้ง
ฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้าง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ ค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน การก าหนดนโยบาย โครงสร้ า ง
ค่าตอบแทน สวัสดิ การ หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริ หาร การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ในองค์การ
ธุ รกิ จให้เกิ ดความเป็ นธรรม เกิ ดความพึงพอใจของทั้งฝ่ ายผูป้ ระกอบการและพนักงาน และแนวโน้มการบริ หาร
ค่าตอบแทนในอนาคต
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อภาค สอนเสริ มตามความ
6 คาบ/สัปดาห์
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- ได้จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่า รู ้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการปฏิบตั ิงาน
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา และอภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และการตรงเวลา
- สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทางานกลุ่ม การนาเสนอ และการอภิปราย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎี ที่เป็ นพื้นฐานชี วิตในเนื้ อหาวิชาการบริ หาร
ค่าตอบแทน
- รู ้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา ใบงาน อภิปรายกลุ่ม และทาแบบฝึ กหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการเรี ยน การทาใบงาน การทาแบบฝึ กหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมิ นสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาการบริ หารค่าตอบแทนได้
อย่างสร้างสรรค์
- กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุเป้ าหมาย
ที่กาหนด
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรี ยน สอบกลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
- มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์การและสังคมอย่างต่อเนื่ อง
4.2 วิธีการสอน
- กาหนดให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่มโดยต้องช่วยกันเสนอความคิด
- การนาเสนอแนวความคิด
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรี ยน การทากิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
5.2 วิธีการสอน
- กาหนดให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม
- นาเสนองานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- นาเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของอาจารย์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
1-2.

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่ อ
คาบ
ทีใ่ ช้
6 1. บรรยายเรื่ อง ความหมาย
1. ลักษณะและความเป็ นมาของ
องค์ประกอบ ความสาคัญ
การบริหารค่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์ และความเป็ นมาของ
1.1 ความหมายของการบริ หาร
การบริ หารค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อทาใบ
1.2 องค์ประกอบของ
งานที่ 1 และนาเสนอแนวคิด
ค่าตอบแทนจากการทางาน
3. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกัน สรุ ป
1.3 ความสาคัญของการบริ หาร
เนื้อหา ความรู ้ที่ได้รับจากบทเรี ยนนี้
ค่าตอบแทน
และสรุ ปผลที่ได้จากใบงานที่ 1
1.4 วัตถุประสงค์ของการ
4. ทาแบบฝึ กหัด
บริ หารค่าตอบแทน
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point ตารา
1.5 ความสาคัญของการบริ หาร
หลัก และใบงาน
ค่าตอบแทน

อาจารย์ ผ้ สู อน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

4.

3. การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่ อการบริหาร
ค่ าตอบแทน
3.1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
บริ หารค่าตอบแทน
3.2 ปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อ
การบริ หารค่าตอบแทน
3.3 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อการบริ หารค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การวิเคราะห์ อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หาร
ค่าตอบแทน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกัน สรุ ป
เนื้อหา ความรู ้ที่ได้รับจากบทเรี ยนนี้
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point ตารา
หลัก

5.

4. การวางแผนการบริหาร
ค่ าตอบแทน
4.1 ความสาคัญและความจาเป็ น
ในการวางแผนการบริ หาร
ค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การวางแผน อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
การบริ หารค่าตอบแทน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกัน สรุ ป
เนื้อหา ความรู ้ที่ได้รับจากบทเรี ยนนี้
3. ทาแบบฝึ กหัด

1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่ อ
คาบ
ทีใ่ ช้
4.2 แนวทางการวางแผนบริ หาร
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point, ตารา
ค่าตอบแทน
หลัก
4.3 องค์ประกอบของแผนการ
บริ หารค่าตอบแทน
4.4 แนวทางการวางแผน
ปฏิบตั ิการด้านค่าตอบแทน

อาจารย์ ผ้ สู อน

6.

5. การจัดหน่ วยงานบริหาร
ค่ าตอบแทน
5.1 ขั้นตอนการบริ หาร
ค่าตอบแทน
5.2 พัฒนาการของหน่วยงานการ
บริ หาร ค่าตอบแทน
5.3 เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ของนักบริ หารค่าตอบแทน
5.4 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติของนักบริ หาร
ค่าตอบแทน
5.5 แนวทางสาหรับการบริ หาร
ค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การวางแผน อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
การบริ หารค่าตอบแทน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาและความรู ้ที่ได้จากบทเรี ยน
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point, ตารา
หลัก

7.

6. การจัดทาโครงสร้ าง
ค่ าตอบแทนพืน้ ฐาน
6.1 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์งาน
6.2 ขั้นที่ 2 การประเมินค่างาน
6.3 ขั้นที่ 3 การสารวจ
ค่าตอบแทน
6.4 ขั้นที่ 4 การออกแบบ
โครงสร้างค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การจัดทา อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาและความรู ้ที่ได้จากบทเรี ยน
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point, ตารา
หลัก

1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่ อ
คาบ
ทีใ่ ช้
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ
ใช้เวลาสอบ 1 ชัว่ โมง

อาจารย์ ผ้ สู อน

8

สอบกลางภาค

9.

7. การนาโครงสร้ างค่ าตอบแทน
พืน้ ฐานไปใช้
7.1 แนวทางการตรวจสอบ
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
7.2 แนวความคิดของการวาง
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
มากกว่าหนึ่งโครงสร้าง
7.3 การนาผลของการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาใช้
ในการขึ้นค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การนา
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
ไปใช้
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาและความรู ้ที่ได้จากบทเรี ยน
3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
วิเคราะห์กรณี ศึกษาและนาเสนอ
แนวคิด
4.
ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point, ตารา
หลัก

10.

8. การขึน้ หรือปรับโครงสร้ าง
ค่ าตอบแทนพืน้ ฐาน
8.1 การนาผลการประเมินผล
การ ปฏิบตั ิ งานมาใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนพื้นฐาน
8.2 ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8.3 ปัญหาที่ตอ้ งคานึงถึงในการ
พิจารณาขึ้นและปรับ
ค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การขึ้นหรื อ อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาและความรู ้ที่ได้จากบทเรี ยน
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point, ตารา
หลัก

1. แผนการสอน
สั ปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์

จานวน
คาบ

11.

9. ค่ าตอบแทนแบบจูงใจ
9.1 ลักษณะของค่าตอบแทน
แบบจูงใจ
9.2 ประเภทของค่าตอบแทน
แบบจูงใจ
9.3 การดาเนินการบริ หาร
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ

3

12.

10. ค่ าตอบแทนทางอ้อม
10.1 สาเหตุที่ตอ้ งมีการจ่าย
ค่าตอบแทนทางอ้อม
10.2 หลักในการจ่ายค่าตอบแทน
ทางอ้อม
10.3 ประเภทของการจ่าย
ค่าตอบแทนทางอ้อม
10.4 การบริ หารโครงการ
ค่าตอบแทนทางอ้อมที่มี
ประสิ ทธิภาพ
10.5 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
บริ หารค่าตอบแทนทางอ้อม
10.6 ปัญหาของการบริ หาร
ค่าตอบแทนทางอ้อม

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

อาจารย์ ผ้ สู อน

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
ทาใบงานที่ 3 และนาเสนอ
แนวคิด
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point,
ตาราหลัก และใบงาน
1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
ค่าตอบแทนทางอ้อม
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
วิเคราะห์กรณี ศึกษาและนาเสนอ
แนวคิด
3. ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point,
ตาราหลัก และกรณี ศึกษา

1. แผนการสอน
สั ปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์
13.

14.

15.

จานว กิจกรรมการเรียน การสอน และ
อาจารย์ ผ้ สู อน
น
สื่ อทีใ่ ช้
คาบ
3 1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
11. ค่ าตอบแทนสาหรับบุคลากร
ค่าตอบแทนสาหรับผูบ้ ริ หาร
บางประเภท
พนักงานขาย สาหรับงานอาชีพ
11.1 ค่าตอบแทนสาหรับ
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
ผูบ้ ริ หาร
วิเคราะห์กรณี ศึกษาและนาเสนอ
11.2 ค่าตอบแทนสาหรับ
แนวคิด
พนักงานขาย
3. ทาแบบฝึ กหัด
11.3 ค่าตอบแทนสาหรับงาน
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point,
อาชีพ
ตาราหลัก และกรณี ศึกษา
3 1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การ
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
12. การควบคุมการบริ หาร
ควบคุมการบริ หารค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกัน
12.1 จุดมุ่งหมายและสาระสาคัญ
สรุ ปเนื้ อหาและความรู ้ที่ได้จาก
ในการ ควบคุมการบริ หาร
บทเรี ยน
ค่าตอบแทน
3. ทาแบบฝึ กหัด
12.2 เทคนิคในการควบคุม
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point,
12.3 การควบคุมการบริ หาร
ตาราหลัก และกรณี ศึกษา
ค่าตอบแทน ด้วยการสื่ อสาร
3 1. บรรยายเรื่ อง แนวโน้มของการ อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
13. แนวโน้ มของการบริหาร
บริ หารค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกัน
13.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
สรุ ปเนื้ อหาและความรู ้ที่ได้จาก
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
บทเรี ยน
ค่าตอบแทน
3. ทาแบบฝึ กหัด
13.2 ลักษณะแนวโน้ม
สื่ อทีใ่ ช้ ได้แก่ Power Point,
ค่าตอบแทนในปั จจุบนั
ตาราหลัก
13.3 ประเด็นปั ญหาในการ
บริ หารการจ่าย ค่าตอบแทนที่ตอ้ ง
แสวงหาคาตอบต่อไป

1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
16

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน และ
คาบ
สื่ อทีใ่ ช้

อาจารย์ ผ้ สู อน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
การประเมิน
1
2
3
4

งานทีใ่ ช้ ประเมินผลการเรียน
สอบกลางภาค
การส่ งงานตามที่รับมอบหมาย
การทางานกลุ่มและใบงาน
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
สอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
กาหนด
8
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
20%
10%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสื อ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
กิ่งพร ทองใบ. การบริหารค่ าตอบแทน. กรุ งเทพ : ธรรมสาร จากัด, 2545.
2. หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีส่ าคัญ
ไม่มี
3. หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีแ่ นะนา
- ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
- ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. กลยุทธ์ การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน. กรุ งเทพ : วิทยไพบูลย์ พริ้ นติ้ง, 2546.
- เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ. การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพ : บพิธการพิมพ์ จากัด, 2548.
- สุ ภาพร พิศาลบุตรและคณะ. การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุ งเทพ : วี.เจ.พริ้ นติ้ง, 2548.
- วรารัตน์ เขียวไพรี . การบริหารค่ าตอบแทน. กรุ งเทพ : ธนะการพิมพ์, 2550.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด และความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การซักถามขณะสอน
- ผลการสอบ
- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การซักถามขณะสอน
- ผลการสอบ
- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2. จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการนาผลของการประเมิน
การสอนที่นกั ศึกษาประเมินมาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่ยงั บกพร่ อง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนพฤติกรรมกรเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4

