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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
1. รหัสและชื่อวิชา
2553330

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
หลักการบริหารคาตอบแทน
3 (3-0-6)
Principles of Compensation Management

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร /วิชาเลือกสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
16 พฤศจิการยน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาพรวมของคําวาคาจางและเงินเดือน ซึ่งในปจจุบันใช
คําวา คาตอบแทน ตลอดจนการไดมาของคาตอบแทนที่เปนธรรมขององคการ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดคาตอบแทน ตลอดจนเรียนรูปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทน และอัตราคาตอบแทน ตาม
ตําแหนงในปจจุบันระหวางองคการเอกชนและรัฐบาล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหลักการและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน
2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจวิ ธี ก ารจั ด ทํ าโครงสร า งการจ า ยค า ตอบแทนเพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมแก
ผูปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจสถานการณการจายคาตอบแทนขององคการภาครัฐและเอกชน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธี ก ารบริ ห ารค า ตอบแทนทั้ ง ระบบ โดยเริ่ ม ต น ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดนโยบาย
โครงสรางวิธีการจายคาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทน ในทัศนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย โดย
มุ งเน น การกํ า หนดการบริ ห ารค า ตอบแทนในองคการ สําหรับ งานประเภทตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห
คาตอบแทน ในองคการใหเกิดความเปนธรรม และสรางความพึงพอใจ ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคการ
Study concepts of theories of the principle of compensation management.
Topics include policy initiation, structure and types of compensation for public and private
organization, including analyzing compensation in the organization to be fair and satisfied.
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการ
ของนักศึกษาและใน
กรณีมีเหตุจําเปน

การฝกปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1.1.1เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.3 มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจน
การ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการทํางา
รวมกันเปนทีมเพื่อฝกใหนักศึกษารูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกของกลุม มี
ความซื่อสัตย ทั้งในการทําการบานและในการสอบ ทั้งนี้ ผูสอนได สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยยกตัวอยางจากขาวสารที่เกิดขึ้นจริง ในชั่วโมงที่ทําการสอนทุกสัปดาห
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความมีวินัยของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากปริมาณการตอบคําถามดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเกี่ยวของกับ
รายวิชาที่สอน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับรายวิชานี้ โดยมาตรฐานความรูครอบคลุมดังนี้
2.1.1มีความรูและเขาใจในขอบเขตหนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.1.2 มีความรูและความเขาใจทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.3 สามารถวิเคราะห สภาพแวดลอมที่จะสงผลกระทบตอการบริหารคาตอบแทนได
2.1.4 สามารถนําความรูและทักษะในรายวิชาไปประยุกต ใชในงานได
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ทํารายงานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห
กรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
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2.3 วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนหลักการและทฤษฎี และการ
ประยุกตใชหลักทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล และกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิด อยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี อยางสรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ ความตองการ
3.1.2 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการบริหารคาตอบแทนไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.3 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษานําเขาสูบทเรียนและทําการอภิปรายในหัวขอที่จะเรียน ผูสอนจะเปนผูสรุป
แนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวขอดังกลาว ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝก
วิเคราะหและแกไขปญหา และการน าเสนอผลงาน และมีการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มี การวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะห
แนวคิด
- เกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน
- ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมดังนี้
4.1.1 สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายรายงานกลุมและรายบุคคล
- การนําเสนอรายงานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการความตรงตอเวลาในการเขาเรียนและการสงงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปลความ การเขียน การทํา
รายงาน
การสรุปความ และการนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูล
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
- ทักษะการใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา
-มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงสรางคาตอบแทนขององคการ โดยใชคอมพิวเตอร
นําเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และ รูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน.
กิจกรรม
ที่
ชั่วโมง การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
1
- อธิบายแผนการสอนและนําเสนอ 3 ชีแ้ จงรูปแบบการเรียนการ
เอกสารประกอบการสอน ชี้ แ จง/
สอน เนื้อหารายวิชา รวมทั้ง
ขอตกลงตางๆ ของวิชานี้
วิธีและเกณฑการประเมินผล
- ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
การเรียน / เอกสารแนวการ
คาตอบแทน
สอน
2
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
3
คาจางและเงินเดือน
บรรยาย ยกตัวอยาง
- ความหมาย ความสัมพันธระหวาง
ประกอบ อภิปรายโดย
คาจางและคาตอบแทน ประเภทของ
นักศึกษา
คาตอบแทน จุดมุงหมายของ
คาตอบแทน
3
ประวัติความเปนมาและ
บรรยาย
แนวโนมของคาตอบแทน
- ประวัติความเปนมา
สภาพแวดลอม แนวทางปฏิบัติ
สําหรับผูบริหารคาจางและเงินเดือน

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
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สัปดาห
ที่
4

5
6

7

8
9

10

11

หัวขอ/รายละเอียด
ทฤษฎีคาจางและทฤษฎี
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับคาจาง
- ทฤษฎีคาจาง ทฤษฎีพฤติกรรม
เกี่ยวกับคาจาง
หลักการจายคาตอบแทน
-ตัวแบบการจาย ความเปนธรรมใน
การจายคาตอบแทน
นโยบายและกลยุทธ
คาตอบแทน
- การกําหนดนโยบาย และการ
ออกแบบคาตอบแทนเชิงกลยุทธ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคางาน
- ความหมาย วัตถุประสงค
วิวัฒนาการ ทฤษฎีการประเมินคา
งาน กระบวนการประเมินคางาน
สอบกลางภาค
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
คางาน (ตอ)
- ความรับผิดชอบในการประเมินคา
งาน การบริหารแผนประเมินคางาน
คุณภาพของการประเมินคางาน
ปญหาและประโยชนของการ
ประเมินคางาน
การพัฒนาโครงสรางคาจาง
และการปรับคาจาง
- การตัดสินใจกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับโครงสรางคาจาง การพัฒนา
โครงสรางคาจาง การวิเคราะห
โครงสรางคาจาง การปรับคาจาง
วิธีการจายผลประโยชนเกื้อกูล
- ความหมายของผลประโยชน
เ กื้ อ กู ล เ ห ตุ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ห ผ ล
ประโยชนเกื้อกูล
-แนวทางกําหนดกลยุทธการให
ผลประโยชนเกื้อกูล ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกแผนผลประโยชนเกื้อกูล

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3 บรรยาย อภิปรายโดย
นักศึกษา นักศึกษา
คนควารายงาน
3
3

3

3

3

3

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
บรรยาย อภิปรายรวมกันใน
ชั้นเรียน

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น
บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
12 วิธีการจายคาตอบแทนแบบจูงใจ
3
- แนวคิ ด ค า ตอบแทนแบบจู ง ใจ
แนวทางการบริหารแผนคาตอบแทน
แบบจูงใจ ประเภทของคาตอบแทน
แบบจูงใจ คาตอบแทนแบบจูงใจ
รายบุคคล คาตอบแทนแบบจูงใจ
เปนทีม
13 การประเมินผลงาน
3
- แนวคิดการประเมินผลงาน
วัตถุประสงคของการประเมินผลงาน
วงจรการประเมินผลงาน วิธีการ
ประเมินผลงาน มาตรฐานการ
ประเมินผลงาน
14

15

16

การจ า ยค า ตอบแทนตามระบบ
คุณธรรม
- แนวคิดของการจายตามระบบ
คุณธรรม วิธีการจายตามระบบ
คุณธรรม หลักการของการจายตาม
ระบบคุณธรรม กลยุทธและวิธีการ
ตรวจสอบความถูกตองของการจาย
ตามระบบคุณธรรม
การบริ ห ารค า ตอบแทนในระบบ
ราชการ
สอบปลายภาค

3

3

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ อาจารยและ
นักศึกษารวมกันสรุปประเด็น

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู*
1
1-5
การเขาชั้นเรียน
การสงรายงานตรงเวลา
การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2
1-5
การสอบกลางภาค
3
1-5
การทํางานกลุม การมีสวนรวม การนําเสนอ
งาน/การรายงาน
4
1-5
การสอนปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-16

สัดสวนของการ
ประเมิน
10%

8
15

30%
30%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตํารา
กิ่งพร ทองใบ. (2553). ระบบคาตอบแทนสมัยใหม จากวิชาการสูวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพ.
รุงโรจน อรรถานิทธิ์. (2553). การบริหารคาจางสําหรับองคกรยุคใหม. กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพ.
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร. สวัสดิ์. (2553). การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน.
ธํารงคศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2552). การประเมินงานและการทําโครงสรางเงินเดือน. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน.
ประเวศน มหารัตนสกุล. (2551). คูมือการบริหารคาจางและเงินเดือน. กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง.
Belcher,D.W. 1996. Compensation Administration. New Jersey : Prentice - Hall.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- กฎหมายแรงงาน
- พระราชบัญญัติการจายคาตอบแทนขั้นคาฉบับปจจุบัน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- นักศึกษาประเมินผูสอนและรายวิชาจากแบบสอบถาม
2. กลยุทธการประเมินการสอน:
- การสอบถามความเห็นดานการสอนจากนักศึกษาทั้งกอน ในระหวาง และหลังการสอน
- การสังเกตความสนใจ/ความตั้งใจในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน :
- นํ า ผลการประเมิ น ผู ส อนและรายวิช าจากนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2559 มา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน เชน สอนโดยพูดใหชาลงเพื่อใหนักศึกษาที่ไมเกงมากนักสามารถ
ติดตามเนื้อหาการสอนไดทัน เพิ่มเทคนิคการสอน เชน มีการมอบหมายใหนักศึกษาไปคนความา
กอนที่จะเรียนในสัปดาหตอไปเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :
- มีการใหคณาจารยในสาขาวิชาไดตรวจทานขอสอบของอาจารยในสาขาวิชาเดียวกัน
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากสาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และความสนใจ/ความ
ตั้งใจของผูเรียนโดยใชวิธีการและเทคนิคตามขอ 3 การปรับปรุงการสอน และจะมีการทบทวนวา
วิธีการและเทคนิคดังกลาว สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดมากขึ้น
หรือไม
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