รายวิชา การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล
Compensation and Rewards Management
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 9013305 รายวิชา การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล
Compensation and Rewards Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน เลือกเรียน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปที่เรียน นักศึกษาชั้นปที่ 3 หมูเรียน 58/48,58/49,58/50,58/51,58/52
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
หมูเรียน 58/48
ชั่วโมงที่ 5-7
วันอังคาร
หมูเรียน 58/49
ชั่วโมงที่ 1-3
วันอังคาร
หมูเรียน 58/50
ชั่วโมงที่ 8-10
วันจันทร
หมูเรียน 58/51
ชั่วโมงที่ 5-7
วันจันทร
หมูเรียน 58/52
ชั่วโมงที่ 1-3
วันจันทร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

หองเรียน 735
หองเรียน 735
หองเรียน 735
หองเรียน 735
หองเรียน 735

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายรายวิชา
หลังจากที่เรียนรายวิชาการบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล (Compensation and Rewards
Management) แลวนักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งตอไปนี้ได
1. เพื่อใหนักศึกษาอธิบายระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทํา
โครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ ไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหนักศึกษาอธิบายความสัมพันธของการวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การสํารวจ
คาตอบแทน และการจัดทําโครงสรางคาตอบแทนไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหนักศึกษากําหนดหลักเกณฑในการขึ้นคาตอบแทนไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของ คสช. ที่สําคัญประกอบดวย
ขอที่ 2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม ขอที่ 3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย ขอที่ 4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม ขอที่ 6 มีศีลธรรม
รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน ขอที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจัก
การเคารพผูใหญ และขอที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของ
ตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีมาตรฐานการเรียนรูสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและเพื่อใหรายวิชามีประโยชนและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากขึ้น
โดยปรับปรุงจากขอมูลยอนกลับและผลประเมินของนักศึกษา
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หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ
และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ การออกแบบ
และการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลอง
กับกลยุทธขององคการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาหในวันจันทร เวลา 14.00-15.00 หอง 729
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล
สวนบุคคล การไมเ ปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญ ญา มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
 1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
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4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
 5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ


1.2 วิธีการสอน/ปฏิบัติ
- กําหนดกติการวมกันในการเขาเรียนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
- บรรยายพรอมยกตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางเงินเดือน
- อภิปรายกลุม โดยนําเปนสวนหนึง่ ของหัวขอการอภิปราย/สัมมนา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- ประเมินผลจากการอภิปราย/การนําเสนองานคนควาหนาชั้นเรียน
- ประเมินผลกิจกรรม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ
และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ การออกแบบ
และการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลอง
กับกลยุทธขององคการ
 1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช
 4) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเนื่อง
 5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเ ล็ง เห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
 6) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อภิปราย สัมมนา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหัวขอในการศึกษาดวย
- กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู
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2.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการอภิปราย/นําเสนองานหนาชั้นเรียน และความสามารถในการคนควา
ขอมูล
- ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและวิทยากรภายนอก
- ใบงานและใบกิจกรรมที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบและสามารถนําเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ
 1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 4) สามารถประยุกต ความรูและทั กษะกั บการแกไขป ญหาทางทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- กําหนดใหมีการนําเสนองานคนควา/อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
กําหนดใหมีการทํางานดานคาตอบแทนและการใหรางวัล ที่จะตองมีการนําเสนอผล
การวิเคราะหและขอเสนอแนะอยางชัดเจน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความสามารถในการเสนอความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม
- ประเมินจากผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะในการทํางานดานคาตอบแทนและการ
ใหรางวัล
- ประเมินผลจากการสอบ โดยเนนขอสอบที่มีการอธิบายการวิเคราะหระบบบริหาร
คาตอบแทนและการใหรางวัล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
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- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
1) สามารถสื่อสารกับ กลุม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 5) สามารถเป นผู ริ เริ่ มแสดงประเด็ นในการแก ไขสถานการณ ทั้ งส วนตั วและส วนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 6) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม
- มอบหมายงานวิจัยกลุม
- การรวมกันดําเนินการจัดอภิปราย สัมมนา
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินความพรอมและความสําเร็จของกิจกรรมกลุม
- ประเมินความพรอมและความสําเร็จในการจัดทํารายงานและการอภิปราย สัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํางานวิจัย
และนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษา การลงพื้นที่เก็บขอมูล
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการทํางานวิจัย
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) มีทัก ษะในการใชเ ครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจ จุบันตอการทํางานที่เ กี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร
 2) สามารถแนะนํ าประเด็น การแกไ ขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศหรือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
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3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม


5.2 วิธีการสอน
- กําหนดใหนักศึกษาจัดการอภิปรายหรือสัมมนา
- กําหนดใหรูปแบบของรายงานจะตองมีการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาดวย
- ใหมีการจัดทํารายงานที่ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน
e-learning และทํารายงาน หรือจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- มี ก ารนํ า เสนองานหรื อ ข อ มู ล ประกอบการอภิ ป ราย สั ม มนาโดยนํ า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใช
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากทักษะการพูด การนําเสนอและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายหรือสัมมนา
- ประเมินผลจากความสามารถในการศึกษาคนควาขอมูล การนําเสนอและการวิเคราะห
ขอมูลในการจัดทํารายงาน
- ประเมินผลจากความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู
1. แผนการจัดการเรียนรู
สัปดาห
ที่
1

2

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํารายวิชา
- แนวการจัดการเรียนรู
- ทดสอบกอนเรียน
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
คาตอบแทน
- ความหมายของคาตอบแทน
- ความหมายของคาจาง
- ความหมายของสวัสดิการ
- ความหมายของเงินเดือน

จํานวน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
- แจกแนวการจัดการเรียนรู
- การบรรยายในทางทฤษฎี
สลับการซักถามนักศึกษา
- บรรยายโดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน

ผูสอน
อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
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สัปดาห
ที่
2 (ตอ)
3

4

5

6

7

8
9

หัวขอ/รายละเอียด
- ความเปนมา วัตถุประสงค หลักการจาย
หลักพื้นฐานในการกําหนดคาตอบแทน
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ
การบริหารคาตอบแทน
- ทฤษฎีคาจางดั้งเดิม
- ทฤษฎีคาจางตามแนวทางเศรษฐศาสตร
แรงงาน
- ทฤษฎีคาจางตามแนวทางเศรษฐศาสตร
สถาบัน
- ทฤษฎีพฤติกรรมของคาจาง
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ
การบริหารคาตอบแทน (ตอ)
- หลักพื้นฐานในการกําหนดคาตอบแทน
- ขอบเขตของงานบริหารคาตอบแทน
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ
การบริหารคาตอบแทน (ตอ)
- ปจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนด
คาตอบแทน
บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
และคาตอบแทน
- ความหมายและการจัดทําโครงสราง
เงินเดือน
- ความสําคัญของโครงสรางคาตอบแทน
บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
และคาตอบแทน (ตอ)
- ลักษณะของโครงสรางคาตอบแทน
- การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน
บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
และคาตอบแทน (ตอ)
- การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน (ตอ)
- การตรวจสอบและดําเนินการตาม
โครงสรางคาตอบแทน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผูสอน

3 ชั่วโมง

- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน
- ทดสอบยอยบทที่ 1-2
- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

สอบกลางภาค
3 ชั่วโมง - บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- ทดสอบยอยบทที่ 3

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
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สัปดาห
ที่
10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
และคาตอบแทน (ตอ)
- วิธีการและแนวทางการจัดทําโครงสราง
คาตอบแทน
บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ
- ประเภทของการใหรางวัล
- เทคนิคการจายคาตอบแทน

3 ชั่วโมง

12

บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ (ตอ)
- ระบบขอมูลในการจัดการทรัพยากรมนุษย

3 ชั่วโมง

13

บทที่ 5 การจัดสวัสดิการในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
- หลักการจัดสวัสดิการ
- การจัดสวัสดิการโดยกฎหมายบังคับ
บทที่ 5 การจัดสวัสดิการในภาครัฐและ
ภาคเอกชน (ตอ)
-การจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฎหมายบังคับ
- กรณีศึกษา
บทที่ 6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษยกบั การจัดการคาตอบแทน
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย
- องคการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทที่ 6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษยกับการจัดการคาตอบแทน (ตอ)
- จุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
- ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย
- แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

3 ชั่วโมง

11

14

15

16

17

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผูสอน

- บรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําคําถามทบทวน
- สงคําถามทบทวนบทที่ 1-3
- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- บรรยายโดยผูสอน
- สงรายงานเดี่ยวพรอมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- บรรยายโดยผูสอน
- สงรายงานกลุมพรอมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายเดี่ยว
- บรรยายโดยผูสอน
- การทํากรณีศึกษา
- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายกลุม
- บรรยายโดยผูสอน
- การทําแบบฝกวิเคราะห

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- บรรยายโดยผูสอน
- การทําแบบฝกวิเคราะห

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

- เอกสารประกอบการสอน
- การอภิปรายรวมกัน
- บรรยายโดยผูสอน
- การทําแบบฝกวิเคราะห
- การสงคําถามทบทวนบทที่
4-6
สอบปลายภาค

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน
(1)

(2)
(3)

งานที่ใชประเมินผลผูเรียน
สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ทดสอบยอยบทที่ 1-2
- ทดสอบยอยบทที่ 3-4
การเขาชั้นเรียน
รายงานเดี่ยว กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูร ายวิชา โดยพิจารณาจาก
เกณฑการวัดผล
1. คุณธรรม จริยธรรม วัดจาก
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. ทักษะทางปญญา วัดจาก
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางทาง
รัฐประศาสนศาสตร ไดอยางเหมาะสม
รายงานกลุม กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก
2. ความรู วัดผลจาก
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการ
นําไปประยุกตใช
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเนื่อง
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

สัปดาห
ที่กําหนด

สัดสวนของ
การประเมินผล

สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 17
สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 9
ตลอดเทอม
สัปดาหที่ 11

20
20
10
10
10
5

สัปดาหที่ 12

5













(4)
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การ
ประเมิน

งานที่ใชประเมินผลผูเรียน

(4) (ตอ) 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ วัดจาก
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัดจาก
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(5)
การอภิปรายเดี่ยว กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก
2. ความรู วัดผลจาก
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ วัดจาก
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(6)
การอภิปรายกลุม กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก
2. ความรู วัดผลจาก
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการ
นําไปประยุกตใช
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเนื่อง
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัดจาก
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(7)
คําถามทบทวน

สัปดาห
ที่กําหนด

สัดสวนของ
การประเมินผล

สัปดาหที่ 13

5

สัปดาหที่ 14

5

สัปดาหที่
10,16

10



;


















;
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3. เกณฑการประเมินผล
คะแนน 80-100
คะแนน 75-79
คะแนน 70-74
คะแนน 65-69
คะแนน 60-64
คะแนน 55-59
คะแนน 50-54
คะแนน 0-49

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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การใหรางวัล. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร.
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เงินเดือน. คนเมื่อ มีนาคม, 12, 2557 จากhttp://www.thaihrwork.com 95%E0%B8%
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ประยุกต.” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 31, 2, 65-74.
นิภาพรรณ เจนสันติกลุ และไชยณัฐ ดําดี. (2556). “ความหลากหลายและความทาทายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย.” วารสารดํารงราชานุภาพ. 13, 47, 19-25.
นิภาพรรณ เจนสันติกลุ และไชยณัฐ ดําดี. (2556). “การเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
เพื่อสงเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย.” วารสารดํารงราชานุภาพ. 13, 47, 54-62.
ประเวศน มหารัตนสกุล. (2549). คูมือการบริหารคาจางเงินเดือน. พิมพครัง้ ที่ 2. ปทุมธานี:
พิมพตะวัน.
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พิมพ จํากัด.
เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2548). การบริหารคาจางและเงินเดือน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท
บพิธการพิมพ จํากัด.
วรารัตน เขียวไพรี. (2550). การบริหารคาตอบแทน. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ธนะการพิมพ.
สนั่น เถาชารี. (2555). กลยุทธการบริหารคาตอบแทน (Compensation Management). คนเมื่อ มีนาคม,
12, 2557 จาก http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=17843&section=9
สุจิตรา ธนานันท. (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทําขึ้นโดยศึกษาไดจากกิจกรรมในการนําแนวความคิดเห็น
ของนักศึกษา ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมิน แบบวัด และแบบสังเกต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการเรียน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
- ผลการสอบกลางภาค/ผลการสอบปลายภาค
- การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู
- คําถามทบทวน
สําหรับผูสอนจะถูกประเมินโดยนักศึกษาที่สะทอนผลกลับ (After Action Review) เพื่อการ
ปรับปรุงในครั้งถัดไป
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในหัวขอ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการวิจัยในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน พรอมทั้งจัดประชุมกลุมยอยระหวางผูสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบในชั้นเรียน ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค
รายงาน แบบสังเกตการณเรียน การใหคะแนนพฤติกรรม และผลการเรียนรูก อนและหลังเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผูสอนจะสรุปผลความตองการการเรียนของนักศึกษา และผลการเรียน
ของนักศึกษาทั้งกอนและหลัง จากแบบสํารวจความตองการการเรียนของนักศึกษา และแบบประเมิน
ศักยภาพของผูเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย มีการเชิญวิทยากร
ภายนอก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญแนะนําในการเรียนการสอน พรอมทั้ง ปรับการเรียนการสอนให
เหมาะสมมากขึ้น
ลงชื่อ……………………………………
(นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกลุ )
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
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