
รายวชิา การบริหารค่าตอบแทน 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา     
โปรแกรมวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวทิยาการจดัการ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
             3563406   การบริหารค่าตอบแทน (Compensation  Management)                  

2. จ านวนหน่วยกติ   
                  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

3.1 หลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเอก (บงัคบั) 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
           อาจารยจุ์ฑามาส  ศรีชมภู 

4.2  อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยจุ์ฑามาส  ศรีชมภู 

5. ภาคการศึกษา ช้ันปีที่เรียน 
ภาคท่ี  2/2558   ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม   

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
- 

 มคอ. 3 



หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

    1.1  ใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการจ่ายค่าตอบแทน การก าหนดนโยบายและ 
            โครงสร้างค่าตอบแทน 
    1.2  ใหน้กัศึกษามีความสามารถคิดวเิคราะห์หลกัการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อน าไปสู่การก าหนดค่าตอบแทน 
            ท่ีเป็นธรรม 
    1.3  ใหน้กัศึกษาสามารถก าหนดรายละเอียดการจ่ายส าหรับพนกังานต่าง ๆ ในองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    1.4  ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของงานดา้นการบริหารค่าตอบแทนท่ีมุ่งเนน้การสร้างใหเ้กิดความ 
             เป็นธรรมและความพึงพอใจทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง 

  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจวธีิการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม  มีการก าหนดนโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  เป็นผูน้ าในการพฒันางานดา้นการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดการยอมรับทั้ง
ฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

          แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน  การก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง
ค่าตอบแทน สวสัดิการ หลกัการจ่ายค่าตอบแทนในทศันะของนกับริหาร การวิเคราะห์ค่าตอบแทน   ในองค์การ
ธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจของทั้งฝ่ายผูป้ระกอบการและพนกังาน และแนวโน้มการบริหาร
ค่าตอบแทนในอนาคต 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา  

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มี 6  คาบ/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  ไดจ้ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ อยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 



หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

             พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล  
การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติั
หลกัสูตร ดงัน้ี 
           - ตระหนกัในคุณค่า รู้และเขา้ใจหลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคญัต่อการด ารงตนและการปฏิบติังาน 
           - ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์าร และสังคม 

1.2 วธีิการสอน  

-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง 
              -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  และอภิปรายกลุ่ม    

1.3 วธีิการประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละการตรงเวลา 
             - สังเกตพฤติกรรมระหวา่งการท างานกลุ่ม การน าเสนอ และการอภิปราย 
2. ความรู้  

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

- มีความรู้และความเขา้ใจสาระส าคญัของหลกัการและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตในเน้ือหาวิชาการบริหาร
ค่าตอบแทน 

- รู้เท่าทนัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ชาติและนานาชาติ 
2.2 วธีิการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง 
             -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  ใบงาน  อภิปรายกลุ่ม  และท าแบบฝึกหดั                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3 วธีิการประเมินผล 

  - ประเมินพฤติกรรมการเรียน  การท าใบงาน   การท าแบบฝึกหดั    สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 



3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

- สามารถสืบคน้ วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แกปั้ญหาการบริหารค่าตอบแทนได้
อยา่งสร้างสรรค ์
- ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

3.2 วธีิการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานกลุ่ม และน าเสนอความคิด 
3.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน  สอบกลางภาค  และปลายภาค 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

    -  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั 
    -  มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง วชิาชีพ องคก์ารและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
4.2 วธีิการสอน 

       - ก าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยตอ้งช่วยกนัเสนอความคิด 
  - การน าเสนอแนวความคิด 

4.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน การท ากิจกรรมกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา     
- สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร              

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบนั 

5.2  วธีิการสอน       

 - ก าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
 - น าเสนองานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.3  วธีิการประเมินผล 

   - น าเสนอผลงานและตอบขอ้ซกัถามของอาจารย ์



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

คาบ 
กจิกรรมการเรียน  การสอน  และส่ือ

ทีใ่ช้  
อาจารย์ผู้สอน 

1-2. 
 

1.  ลกัษณะและความเป็นมาของ 
การบริหารค่าตอบแทน                                      
1.1  ความหมายของการบริหาร
ค่าตอบแทน                                       
1.2 องคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนจากการท างาน                                        
1.3  ความส าคญัของการบริหาร
ค่าตอบแทน                                                
1.4  วตัถุประสงคข์องการ
บริหารค่าตอบแทน                                                
1.5  ความส าคญัของการบริหาร
ค่าตอบแทน 
 

6 1.  บรรยายเร่ือง ความหมาย  
องคป์ระกอบ  ความส าคญั 
วตัถุประสงค ์ และความเป็นมาของ
การบริหารค่าตอบแทน                                         
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3-4  คน เพื่อท าใบ
งานท่ี 1 และน าเสนอแนวคิด                                                       
3.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั สรุป
เน้ือหา  ความรู้ท่ีไดรั้บจากบทเรียนน้ี 
และสรุปผลท่ีไดจ้ากใบงานท่ี  1                                                                                     
4.  ท าแบบฝึกหดั                                    
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่  Power Point   ต ารา
หลกั  และใบงาน                                                                                           
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

4. 3. การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ี
อทิธิพลต่อการบริหาร
ค่าตอบแทน                                      
3.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริหารค่าตอบแทน                                     
3.2  ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารค่าตอบแทน                                 
3.3  ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ต่อการบริหารค่าตอบแทน 
 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง การวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
ค่าตอบแทน                                           
2. อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั สรุป
เน้ือหา  ความรู้ท่ีไดรั้บจากบทเรียนน้ี                                         
3. ท าแบบฝึกหดั                                                      
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point   ต ารา
หลกั                                                                                                                                                                     

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

5. 4.  การวางแผนการบริหาร
ค่าตอบแทน   
4.1  ความส าคญัและความจ าเป็น
ในการวางแผนการบริหาร
ค่าตอบแทน          

3 1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การวางแผน
การบริหารค่าตอบแทน                                                                                      
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั สรุป
เน้ือหา  ความรู้ท่ีไดรั้บจากบทเรียนน้ี                                                       
3.  ท าแบบฝึกหดั                                                           

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 



1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

คาบ 
กจิกรรมการเรียน  การสอน  และส่ือ

ทีใ่ช้  
อาจารย์ผู้สอน 

4.2  แนวทางการวางแผนบริหาร
ค่าตอบแทน                                             
4.3  องคป์ระกอบของแผนการ
บริหารค่าตอบแทน                                   
4.4  แนวทางการวางแผน
ปฏิบติัการดา้นค่าตอบแทน 
 

ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  ต ารา
หลกั   
                                                                             

6. 5.  การจัดหน่วยงานบริหาร
ค่าตอบแทน  
5.1 ขั้นตอนการบริหาร
ค่าตอบแทน          
5.2 พฒันาการของหน่วยงานการ
บริหาร ค่าตอบแทน                                               
5.3 เป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของนกับริหารค่าตอบแทน                   
5.4 หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ และ
คุณสมบติัของนกับริหาร
ค่าตอบแทน                                
5.5 แนวทางส าหรับการบริหาร
ค่าตอบแทน 
 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การวางแผน
การบริหารค่าตอบแทน 
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากบทเรียน                                       
3.   ท  าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  ต ารา
หลกั  
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

7. 6.  การจัดท าโครงสร้าง
ค่าตอบแทนพืน้ฐาน                                                      
6.1   ขั้นท่ี  1  การวเิคราะห์งาน              
6.2  ขั้นท่ี  2  การประเมินค่างาน               
6.3  ขั้นท่ี  3  การส ารวจ
ค่าตอบแทน      
6.4  ขั้นท่ี  4  การออกแบบ
โครงสร้างค่าตอบแทน 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การจดัท า
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน                                             
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากบทเรียน                                        
3.   ท  าแบบฝึกหดั                                              
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  ต ารา
หลกั                                 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 



1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

คาบ 
กจิกรรมการเรียน  การสอน  และส่ือ

ทีใ่ช้  
อาจารย์ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค  ขอ้สอบปรนยั  60  ขอ้   
ใชเ้วลาสอบ  1  ชัว่โมง 
 

 

9. 
 

7.  การน าโครงสร้างค่าตอบแทน
พืน้ฐานไปใช้                                                         
7.1  แนวทางการตรวจสอบ
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน                                  
7.2  แนวความคิดของการวาง
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
มากกวา่หน่ึงโครงสร้าง                                                  
7.3  การน าผลของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานมาใช้
ในการข้ึนค่าตอบแทน 
 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การน า
โครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน 
ไปใช ้                                                     
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากบทเรียน                                        
3.   แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
วเิคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ
แนวคิด                                         4.  
ท าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  ต ารา
หลกั                
                 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

10. 8.  การขึน้หรือปรับโครงสร้าง
ค่าตอบแทนพืน้ฐาน                                
8.1  การน าผลการประเมินผล
การ    ปฏิบติั งานมาใชใ้นการ
พิจารณาค่าตอบแทนพื้นฐาน                               
8.2  ขั้นตอนและวธีิการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน                                              
8.3  ปัญหาท่ีตอ้งค านึงถึงในการ
พิจารณาข้ึนและปรับ
ค่าตอบแทน 
 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การข้ึนหรือ
ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน                                                   
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
เน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้ากบทเรียน                                          
3.  ท  าแบบฝึกหดั                                                   
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  ต ารา
หลกั                                
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 
 
 



 
1. แผนการสอน  
สัปดา
ห์ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
คาบ 

กจิกรรมการเรียน  การสอน  
และส่ือทีใ่ช้  

อาจารย์ผู้สอน 

11. 
 

9.  ค่าตอบแทนแบบจูงใจ                         
9.1  ลกัษณะของค่าตอบแทน
แบบจูงใจ   
9.2  ประเภทของค่าตอบแทน
แบบจูงใจ    
9.3  การด าเนินการบริหาร
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ                                                      
2.  แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
ท าใบงานท่ี  3   และน าเสนอ
แนวคิด                                                  
3.  ท  าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  
ต าราหลกั  และใบงาน                              

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

12. 
 

10.  ค่าตอบแทนทางอ้อม                     
10.1  สาเหตุท่ีตอ้งมีการจ่าย
ค่าตอบแทนทางออ้ม                                                  
10.2  หลกัในการจ่ายค่าตอบแทน
ทางออ้ม   
10.3  ประเภทของการจ่าย
ค่าตอบแทนทางออ้ม                                                  
10.4  การบริหารโครงการ
ค่าตอบแทนทางออ้มท่ีมี
ประสิทธิภาพ                             
10.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริหารค่าตอบแทนทางออ้ม                              
10.6  ปัญหาของการบริหาร
ค่าตอบแทนทางออ้ม 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  
ค่าตอบแทนทางออ้ม                                                      
2.   แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
วเิคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ
แนวคิด                                          
3.  ท  าแบบฝึกหดั                                                     
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  
ต าราหลกั  และกรณีศึกษา                                

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 
 
 
 
 



 
1. แผนการสอน  
สัปดา
ห์ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น 
คาบ 

กจิกรรมการเรียน  การสอน  และ
ส่ือทีใ่ช้  

อาจารย์ผู้สอน 

13. 11.  ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร
บางประเภท                                                     
11.1  ค่าตอบแทนส าหรับ
ผูบ้ริหาร           
11.2  ค่าตอบแทนส าหรับ
พนกังานขาย    
11.3  ค่าตอบแทนส าหรับงาน
อาชีพ 
 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  
ค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหาร 
พนกังานขาย  ส าหรับงานอาชีพ                                                     
2.  แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อ
วเิคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ
แนวคิด                                           
3.  ท  าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  
ต าราหลกั  และกรณีศึกษา                                                               

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

14. 12.  การควบคุมการบริหาร
ค่าตอบแทน  
12.1  จุดมุ่งหมายและสาระส าคญั
ในการ ควบคุมการบริหาร
ค่าตอบแทน            
12.2  เทคนิคในการควบคุม                   
12.3  การควบคุมการบริหาร
ค่าตอบแทน ดว้ยการส่ือสาร 

3 1.  อาจารยบ์รรยายเร่ือง การ
ควบคุมการบริหารค่าตอบแทน                                                            
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปเน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้าก
บทเรียน                                        
3.   ท  าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  
ต าราหลกั  และกรณีศึกษา                                                           

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

15. 13.  แนวโน้มของการบริหาร
ค่าตอบแทน  
13.1  การเปล่ียนแปลงสภาพ 
แวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่าตอบแทน                  
13.2  ลกัษณะแนวโนม้
ค่าตอบแทนในปัจจุบนั                                                   
13.3  ประเด็นปัญหาในการ
บริหารการจ่าย ค่าตอบแทนท่ีตอ้ง
แสวงหาค าตอบต่อไป 

3 1.  บรรยายเร่ือง แนวโนม้ของการ
บริหารค่าตอบแทน                                                           
2.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปเน้ือหาและความรู้ท่ีไดจ้าก
บทเรียน                                        
3.   ท  าแบบฝึกหดั                                                 
ส่ือทีใ่ช้  ไดแ้ก่    Power Point,  
ต าราหลกั                                                             

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 



 
 

1. แผนการสอน  
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

คาบ 
กจิกรรมการเรียน การสอน  และ

ส่ือทีใ่ช้  
อาจารย์ผู้สอน 

16 สอบปลายภาค    
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีใ่ช้ประเมินผลการเรียน สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 8 30% 
2 การส่งงานตามท่ีรับมอบหมาย                                   

 การท างานกลุ่มและใบงาน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 การเขา้ชั้นเรียน                                                            
 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค   
การศึกษา 

10% 

4 สอบปลายภาค 16 40% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
     ก่ิงพร  ทองใบ.  การบริหารค่าตอบแทน.   กรุงเทพ :  ธรรมสาร  จ  ากดั,  2545. 
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีส่ าคัญ 

ไม่มี 
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีแ่นะน า 

-  ธงชยั  สันติวงษ.์  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช, 2536. 
-  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล.  กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน.  กรุงเทพ : วทิยไพบูลย ์พร้ินต้ิง, 2546. 
-  เรืองวทิย ์ เกษสุวรรณ.  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพ : บพิธการพิมพ ์จ ากดั, 2548. 
-  สุภาพร  พิศาลบุตรและคณะ.  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพ : ว.ีเจ.พร้ินต้ิง, 2548. 
-  วรารัตน์  เขียวไพรี.  การบริหารค่าตอบแทน.  กรุงเทพ : ธนะการพิมพ,์ 2550. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด และความเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
    ในการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี     
             -  การซกัถามขณะสอน 

-  ผลการสอบ 
-  ผลการประเมินการสอนของนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

-  การซกัถามขณะสอน 
-  ผลการสอบ 
-  ผลการประเมินการสอนของนกัศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  
- หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2.  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการน าผลของการประเมิน 

การสอนท่ีนกัศึกษาประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ียงับกพร่อง                    
 



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
               - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ  วธีิการใหค้ะแนนสอบ และ 
การใหค้ะแนนพฤติกรรมกรเรียน                                                                                                                                                                             
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
    - ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 

 


