
 

รายวิชา การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล 

Compensation and Rewards Management 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

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  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา 

  อาจารยไตรภพ สุวรรณศร ี

 4.2  อาจารยผูสอน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที ่1/2561 ช้ันปที่เรียน นักศึกษาช้ันปที ่3 หมูเรียน 59/52,59/53,59/54,59/88 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) 

 ไมม ี
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8. สถานท่ีเรยีน   

 หมูเรียน 59/52  ช่ัวโมงที่ 1-3 วันจันทร หองเรียน 735 

 หมูเรียน 59/53 ช่ัวโมงที่ 1-3 วันจันทร หองเรียน 735 

 หมูเรียน 59/54  ช่ัวโมงที่ 8-10 วันจันทร หองเรียน 735 

 หมูเรียน 59/88  ช่ัวโมงที่ 5-7 วันจันทร หองเรียน 735 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายรายวิชา 

 หลังจากที่เรียนรายวิชาการบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล (Compensation and Rewards 

Management) แลวนักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งตอไปน้ีได 

1.  เพื่อใหนักศึกษาอธิบายระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทํา

โครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ ไดอยางครบถวน 

2.  เพื่อใหนักศึกษาอธิบายความสัมพันธของการวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การสํารวจ

คาตอบแทน และการจัดทําโครงสรางคาตอบแทนไดอยางถูกตอง 

3. เพื่อใหนักศึกษากําหนดหลักเกณฑในการข้ึนคาตอบแทนไดอยางเหมาะสม 

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

แหงชาติและเพื่อใหรายวิชามีประโยชนและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากข้ึน

โดยปรับปรุงจากขอมูลยอนกลับและผลประเมินของนักศึกษา 
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หมวดท่ี 3 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ 

และวิธีการจดัทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ การออกแบบ

และการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลอง

กับกลยุทธขององคการ 
 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

- - 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

       อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอ

สัปดาหในวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 หอง 729 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 ความรับผดิชอบหลัก  O ความรับผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา  

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

   1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 
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   4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

   5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

   6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 1.2 วิธีการสอน/ปฏิบัติ 

                -  กําหนดกติการวมกันในการเขาเรยีนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลยั  

  - บรรยายพรอมยกตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางเงินเดือน 

  -  อภิปรายกลุม โดยนําเปนสวนหน่ึงของหัวขอการอภิปราย/สมัมนา 
   

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  -  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

  -  ประเมินผลจากการอภิปราย/การนําเสนองานคนควาหนาช้ันเรียน 

  -  ประเมินผลกิจกรรม  

  -  ประเมินผลจากรายงานการศึกษาของนักศึกษา 
 

2. ความรู 

 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  

  ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ 

และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตาง ๆ การออกแบบ

และการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลอง

กับกลยุทธขององคการ 

   1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

   3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช 

   4)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

   5)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

   6)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

 2.2 วิธีการสอน 

  -  บรรยาย อภิปราย สัมมนา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหัวขอในการศึกษาดวย 

  - กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
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 2.3 วิธกีารประเมินผล 

  - วัดผลจากการอภิปราย/นําเสนองานหนาช้ันเรียน และความสามารถในการคนควา

ขอมูล 

  -  ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและวิทยากรภายนอก 

  -  ใบงานและใบกจิกรรมที่มอบหมาย 
 

3. ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางเปนระบบและสามารถนําเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ  

    1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

    2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

    3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

    4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางทางรัฐประศาสนศาสตร          

ไดอยางเหมาะสม 
 

 3.2 วิธีการสอน 

               -  กําหนดใหมีการนําเสนองานคนควา/อภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 

                  กําหนดใหมีการทํางานดานคาตอบแทนและการใหรางวัลที่จะตองมีการนําเสนอผล

การวิเคราะหและขอเสนอแนะอยางชัดเจน 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

   -  ประเมินผลจากความสามารถในการเสนอความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม 

  -  ประเมินจากผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะในการทํางานดานคาตอบแทนและการ

ใหรางวัล 

  -  ประเมินผลจากการสอบ โดยเนนขอสอบที่มีการอธิบายการวิเคราะหระบบบริหาร

คาตอบแทนและการใหรางวัล 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

  - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

  - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
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  - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรบัผดิชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม

กําหนดเวลา 

   1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

   2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

   3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

   4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

   5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 
 

 4.2 วิธีการสอน 

  - จัดกิจกรรมกลุม 

  - มอบหมายงานวิจัยกลุม 

  -  การรวมกันดําเนินการจัดอภิปราย สมัมนา 
 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

  - ประเมินความพรอมและความสําเรจ็ของกจิกรรมกลุม 

  - ประเมินความพรอมและความสําเร็จในการจัดทํารายงานและการอภิปราย สัมมนา 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา       

       - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํางานวิจัย 

และนําเสนอในช้ันเรียน 

       -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษา การลงพื้นที่เก็บขอมูล 

  -  พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการทํางานวิจัย 

  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ          

รัฐประศาสนศาสตร 

   2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
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  3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

   4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
 

 5.2 วิธีการสอน      

  -  กําหนดใหนักศึกษาจัดการอภิปรายหรือสัมมนา  

               -  กําหนดใหรูปแบบของรายงานจะตองมีการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาดวย 

  -  ใหมีการจัดทํารายงานที่ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน 

e-learning และทํารายงาน หรือจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเช่ือถือ 

  -  มีการนําเสนองานหรือขอมูลประกอบการอภิปราย สัมมนาโดยนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาใช 
 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินผลจากทักษะการพดู การนําเสนอและการมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในการอภิปรายหรือสัมมนา  

  -  ประเมินผลจากความสามารถในการศึกษาคนควาขอมูล การนําเสนอและการวิเคราะห

ขอมูลในการจัดทํารายงาน  

  -  ประเมินผลจากความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 

หมวดท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมนิการเรยีนรู 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู 
 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

1 - แนะนํารายวิชา 

- แนวการจัดการเรียนรู 

- ทดสอบกอนเรียน 

3 ชั่วโมง 

 

- แจกแนวการจัดการเรียนรู 

- การบรรยายในทางทฤษฎี  

สลับการซักถามนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

2 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร

คาตอบแทน 

- ความหมายของคาตอบแทน 

- ความหมายของคาจาง 

- ความหมายของสวัสดิการ 

- ความหมายของเงินเดือน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอน        

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

2 (ตอ) - ความเปนมา วัตถุประสงค หลักการจาย 

หลักพื้นฐานในการกําหนดคาตอบแทน 

3 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับ          

การบริหารคาตอบแทน 

- ทฤษฎีคาจางดั้งเดิม 

- ทฤษฎีคาจางตามแนวทางเศรษฐศาสตร

แรงงาน 

- ทฤษฎีคาจางตามแนวทางเศรษฐศาสตร

สถาบัน 

- ทฤษฎีพฤติกรรมของคาจาง 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

4 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับ 

การบริหารคาตอบแทน (ตอ) 

- หลักพื้นฐานในการกําหนดคาตอบแทน 

- ขอบเขตของงานบริหารคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

5 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับ 

การบริหารคาตอบแทน (ตอ) 

- ปจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนด

คาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

- ทดสอบยอยบทที่ 1-2 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

6 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน

และคาตอบแทน 

- ความหมายและการจัดทําโครงสราง

เงินเดือน 

- ความสําคัญของโครงสรางคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

7 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน

และคาตอบแทน (ตอ) 

- ลักษณะของโครงสรางคาตอบแทน  

- การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน             

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

8 สอบกลางภาค 

9 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน 

และคาตอบแทน (ตอ) 

- การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน (ตอ) 

- การตรวจสอบและดําเนินการตาม

โครงสรางคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การอภิปรายรวมกัน 

- ทดสอบยอยบทที่ 3 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

10 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน 

และคาตอบแทน (ตอ) 

- วิธีการและแนวทางการจัดทําโครงสราง

คาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การอภิปรายรวมกัน 

- การทําคําถามทบทวน 

- สงคําถามทบทวนบทที่ 1-3 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

11 บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ 

- ประเภทของการใหรางวัล 

- เทคนิคการจายคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- บรรยายโดยผูสอน               

- สงรายงานเดี่ยวพรอมนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

12 บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ (ตอ) 

- ระบบขอมูลในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- บรรยายโดยผูสอน               

- สงรายงานกลุมพรอมนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

13 บทที่ 5 การจัดสวัสดิการในภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

- หลักการจัดสวัสดิการ 

- การจัดสวัสดิการโดยกฎหมายบังคับ 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายเดี่ยว 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การทํากรณีศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

14 บทที่ 5 การจัดสวัสดิการในภาครัฐและ

ภาคเอกชน (ตอ) 

-การจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่

กฎหมายบังคับ 

- กรณีศึกษา 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายกลุม 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การทําแบบฝกวิเคราะห 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

15 บทที่ 6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยกับการจัดการคาตอบแทน 

- แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

- องคการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การทําแบบฝกวิเคราะห 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

16 บทที่ 6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยกับการจัดการคาตอบแทน (ตอ) 

- จุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

- ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

- แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 

3 ชั่วโมง 

 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การอภิปรายรวมกัน 

- บรรยายโดยผูสอน               

- การทําแบบฝกวิเคราะห 

- การสงคําถามทบทวนบทที่  

4-6 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

การ

ประเมิน 
งานท่ีใชประเมินผลผูเรยีน 

สัปดาห           

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

(1) สอบ 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- ทดสอบยอยบทที่ 1-2 

- ทดสอบยอยบทที่ 3-4 

 

สัปดาหที่ 8 

สัปดาหที่ 17 

สัปดาหที่ 5 

สัปดาหที่ 9 

 

20 

30 

5 

5 

(2) การเขาชั้นเรียน ตลอดเทอม 10 

(3) รายงานเดี่ยว กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร            

สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก   

เกณฑการวัดผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม วัดจาก 

 1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

 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 

สัปดาหที่ 11 5 

(4) รายงานกลุม กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 

สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก   

2. ความรู วัดผลจาก 

 1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา            

ที่ศึกษา 

 2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

 3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการ

นําไปประยุกตใช 
 4)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 5)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

 6)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

สัปดาหที่ 12 5 
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การ

ประเมิน 
งานท่ีใชประเมินผลผูเรยีน 

สัปดาห           

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

 (4) (ตอ) 4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ วัดจาก 

 3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัดจาก 

 ; 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

  

(5) การอภิปรายเดี่ยว กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก   

2. ความรู วัดผลจาก 

 1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่

ศึกษา 

 2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ วัดจาก 

 3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

สัปดาหที่ 13 5 

 (6) การอภิปรายกลุม กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร         

สูรายวิชา โดยพิจารณาจาก   

2. ความรู วัดผลจาก 

 1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา          

ที่ศึกษา 

 2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

 3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการ
นําไปประยุกตใช 

 4)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 5)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

 6)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัดจาก 

 ; 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

สัปดาหที่ 14 5 

(7) คําถามทบทวน สัปดาหที่ 

10,16 

10 
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3. เกณฑการประเมินผล 
   

คะแนน 80-100  ระดับคะแนน   A 

  คะแนน 75-79  ระดับคะแนน   B+ 

  คะแนน 70-74  ระดับคะแนน   B 

  คะแนน 65-69  ระดับคะแนน   C+ 

  คะแนน 60-64  ระดับคะแนน   C 

คะแนน 55-59  ระดับคะแนน   D+ 

คะแนน 50-54  ระดับคะแนน   D 

คะแนน 0-49  ระดับคะแนน   E 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

นิภาพรรณ เจนสันติกลุ. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารคาตอบแทนและ         

การใหรางวัล. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย งานฝายบุคคล. (ม.ป.ป.). ความหมายของตําแหนง คาจาง และ

เงินเดือน. คนเมื่อ มีนาคม, 12, 2557 จากhttp://www.thaihrwork.com 95%E0%B8% 

B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8 

%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88 

กิ่งพร ทองใบ. (2553). ระบบคาตอบแทนสมัยใหม จากวิชาการสูวิชาชีพ. กรงุเทพฯ: เอช อาร  

เซ็นเตอร. 

นิภาพรรณ เจนสันติกลุ. (2555). “การจัดการคาตอบแทนและการใหรางวัล จากแนวคิดสูการ

ประยุกต.” วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร. 31, 2, 65-74. 

นิภาพรรณ เจนสันติกลุ และไชยณัฐ ดําดี. (2556). “ความหลากหลายและความทาทายในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย.” วารสารดํารงราชานุภาพ. 13, 47, 19-25. 

นิภาพรรณ เจนสันติกลุ และไชยณัฐ ดําดี. (2556). “การเปรียบเทียบรูปแบบการพฒันาภาวะผูนํา

เพื่อสงเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย.” วารสารดํารงราชานุภาพ. 13, 47, 54-62. 

ประเวศน มหารัตนสกลุ. (2549). คูมือการบริหารคาจางเงินเดือน. พิมพครัง้ที่ 2. ปทมุธานี:             

พิมพตะวัน.  
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ปยนุช รัตนกุล. (ม.ป.ป.). ระบบการบริหารคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน. งานยุทธศาสตรและ

บรหิารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. 

รุงโรจน อรรถานิทธ์ิ. (2553). การบริหารคาจางสําหรบัองคกรยุคใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดีการ

พิมพ จํากัด.  

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2548). การบริหารคาจางและเงินเดือน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท 

บพิธการพมิพ จํากัด.    

วรารัตน เขียวไพรี. (2550). การบริหารคาตอบแทน. กรงุเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ธนะการพิมพ.  

สน่ัน เถาชาร.ี (2555). กลยุทธการบริหารคาตอบแทน (Compensation Management).  คนเมื่อ มีนาคม, 

12, 2557 จาก http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=17843&section=9  

สุจิตรา ธนานันท. (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนษุย. กรงุเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส. 

Mackay, D. (1997). Efficient implementation of Gaussian processes. Technical 

report, Cavendish Laboratory, Cambridge, UK. 

Milkovich, G.T & Newman, J.M. (2005). Compensation. 8th ed. Singapore: McGraw-Hill. 

Mondy, R. W. & Noe, R. M. (1996). Human Resource Management. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice-Hall. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีจัดทําข้ึนโดยศึกษาไดจากกิจกรรมในการนําแนวความคิดเห็น

ของนักศึกษา ดังน้ี 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 

-  แบบประเมิน แบบวัด และแบบสังเกต 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการเรียน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

- ผลการสอบกลางภาค/ผลการสอบปลายภาค 

- การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู 

- คําถามทบทวน 

สําหรับผูสอนจะถูกประเมินโดยนักศึกษาที่สะทอนผลกลับ (After Action Review) เพื่อการ

ปรับปรุงในครั้งถัดไป 
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3. การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในหัวขอ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการวิจัยในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน พรอมทั้งจัดประชุมกลุมยอยระหวางผูสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเน้ือหาการสอน 

วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากแบบทดสอบในช้ันเรียน ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค 

รายงาน แบบสังเกตการณเรียน การใหคะแนนพฤติกรรม และผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผูสอนจะสรุปผลความตองการการเรียนของนักศึกษา และผลการเรียน

ของนักศึกษาทั้งกอนและหลัง จากแบบสํารวจความตองการการเรียนของนักศึกษา และแบบประเมิน

ศักยภาพของผูเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย มีการเชิญวิทยากร

ภายนอก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญแนะนําในการเรียนการสอน พรอมทั้งปรับการเรียนการสอนให

เหมาะสมมากข้ึน 

 

 ลงช่ือ…………………………………… 

(นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกลุ) 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 


