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คํานํา
รหัสวิชา 3622103 รายวิชา การบริหารคาตอบแทน (Compensation Management)
นี้ ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอน ไดแก แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการคาจาง คาตอบแทนและ
ประโยชนเกื้อกูล รูปแบบในการกําหนดคาจาง คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล การวิเคราะหคาจาง
คาตอบแทน และผลประโยชนเกื้อกูลใหสอดคลองกับประเภทธุรกิจและความสามารถขององคการ
การเรีย นการสอนนี้ ผู เรี ยนจะไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจากการเรียนรูดว ย
ตนเองจากงานที่ไดรับมอบหมาย และจากกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเขาใจถึง
เนื้อหา และการบูรณาการเนื้อหารายวิชานี้กับรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรได และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน และศึกษาในศาสตรขั้นสูงที่เกี่ยวของตอไปได

อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ

16 พฤศจิกายน 2561
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3622103 การบริหารคาตอบแทน (Compensation Management)
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ปการศึกษาที่ 2/2561
ชั้นปที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 3 หอง321 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
5 ตุลาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
16 พฤศจิกายน 2561
-
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูความเข า ใจเกี่ย วกับ เนื้อหาสาระของการเรีย นการสอนเกี่ย วกับ การบริห าร
คาตอบแทน ไดแก แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการคาจาง คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล รูปแบบใน
การกํ า หนดค า จ า ง ค า ตอบแทน และประโยชน เ กื้ อ กู ล การวิ เ คราะห ค า จ า ง ค า ตอบแทน และ
ผลประโยชนเกื้อกูลใหสอดคลองกับประเภทธุรกิจและความสามารถขององคการ เปนตน
1.2 สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปประยุ กต ใ ช ในการแก ไ ขป ญ หาและกํ า หนด
แนวทางด า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห กั บ องค ก ารต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.3 มี ทักษะในการศึ กษาและคน คว าขอมูล เกี่ย วกั บ การบริห ารค าตอบแทนจากวารสาร
บทความวิชาการ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ตตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง
1.4 สามารถบูรณาการขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอดของการ
บริหารคาตอบแทนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนจากประสบการณ
งานวิจัย บทความวิชาการ หรือจากการบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่
เกี่ยวของตอไป
2.2 เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
คาตอบแทนในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม อันนําไปสูการประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได
2.3 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและวิธีการสอนใหเนื้อหามีความทันสมัย มีการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ
ในแตละดาน
2.4 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการคาจาง คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล รูปแบบในการกําหนด
คาจาง คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล การวิเคราะหคาจาง คาตอบแทน และผลประโยชนเกื้อกูล
ใหสอดคลองกับประเภทธุรกิจและความสามารถขององคการ
Concept, theories of compensation, salary and fringe benefit. Type of
compensation, salary and fringe benefit. Compensation, salary and fringe benefit
analysis corresponding to business and organization potential.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

สอนเสริมตาม
ความตองการ

การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
90 ชั่วโมง

3. จํ า นวนชั่ วโมงต อสั ปดาห ที่ อาจารย ใ หคํ า ปรึก ษาและแนะนํา ทางวิ ช าการแก นั กศึ กษาเป น
รายบุคคล
อาจารย จั ดเวลาให คํา ปรึ กษาเปน รายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 6 ชั่ว โมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายบุคคลหรือรายกลุมที่ตองการ) ใหคําปรึกษาโดยการนัดหมายลวงหนา
4. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะดาน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เขาไปดวยเสมอ ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและ
สังคม
1.1.4 เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค า และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และสอนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน และการสงงานให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษามีความรับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดย
ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกในกลุม ทั้งการทํางานตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม อยู
เปนประจําและสม่ําเสมอจนเปนนิสัย
1.2.4 ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง และตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปนจริง ขาว
เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ และอินเทอรเน็ต
1.2.5 ฝกใหนักศึกษามีความซื่อสัตย ไมคัดลอกหรือนํางานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิน จากการมีระเบียบวินัย และตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน และความ
รับผิดชอบในการสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัย
1.3.2 ประเมินจากงาน/รายงานที่ไดมอบหมาย และมีความซื่อสัตยตอตนเองและ
ผูอื่น
1.3.3 ประเมินผลการเรียนการสอนจากแบบสอบถามกอนและหลังการเรียนการสอน
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2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
นอกจากมีคุณธรรม จริยธรรมเปน พื้นฐานแลว นักศึกษาจะตองมีความรูเกี่ย วกับ
รายวิชาการบริห ารคาตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษา เพื่อใชเปนทักษะ
ประกอบอาชีพ และชวยพัฒนาตนเองและการนํามาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันและสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
2.1.1 มีความรู และความเขาใจในศาสตรที่เ ปน พื้น ฐานในการดํารงชีวิต และ
หลักการ ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการบริหารคาตอบแทน
2.1.2 สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน
2.1.3 มี ค วามรู เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน และความเป น ไปของชาติ แ ละสั ง คมโลก
ของการบริหารจัดการคาตอบแทน โดยใชวิธีการเรียนรูจากประสบการณ และกรณีศึกษา
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางดานการบริหารคาตอบแทน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถบูรณาการองคความรูของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการบริหารคาตอบแทน และเนื้อหาสาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ตลอดจนมีองคความรูของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
2.2.2 อาจารยผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหแก
ผูเรียน
2.2.3 การเรียนรูจากสถานการณจริงผานประสบการณ โดยการเชิญวิทยากรพิเศษ
มาบรรยาย เพื่อสรางโอกาสทางการเรียนรูใหกับผูเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากรายงานที่ไดทําการศึกษาคนควาและจัดทํา
2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนอรายงาน หรือผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ และสามารถ
พึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา อีกทั้งอาจารยผูสอนตองเปนผูอํานวยความ
สะดวกให นั กศึ กษาสามารถมี แนวคิ ดในการหาเหตุผ ล เขาใจที่ มา และสาเหตุของปญ หา วิธีการ
แกปญหาดวยตนเอง ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทาง
ปญญา ดังนี้
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3.1.1 สามารถคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถคนควา สืบคน จําแนก ประเมินขอมูล และศึกษาวิเคราะหขอมูล
ตางๆ ไดเปนอยางดี เพื่อใชในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถประยุกตความรู และทักษะของตนเองในการแกปญหาทางการจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษย จ ากวิ เ คราะห ส ถานการณต างๆ ในการแก ไขป ญ หาและการดํา เนิน ชี วิตได อยา ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยการใชกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน เพื่อฝกการคิด
วิเคราะห และรูจักแกไขปญหาอยางเปนระบบ
3.2.2 การสอนแบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุม
3.2.3 กําหนดใหผูเรียนฝกการสืบคนขอมูล และการจัดทํารายงาน/โครงการ/งานวิจัย
ทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในเนื้อหารายวิชาการบริหารคาตอบแทน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลงานการนําเสนอในการอภิปรายกลุม และการจัดทํารายงาน/
โครงการ/งานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
เมื่อ สํา เร็จ การศึก ษา นัก ศึก ษาตอ งออกไปประกอบอาชีพ ที่เ กี่ย วขอ งกับ ผูอื่น
ไดแ ก ผูบัง คับ บัญ ชา เพื่อนรว มงาน เปน ตน การปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องที่จําเปน
สําหรับผูเรียนที่ จะตองศึกษาและเรียนรู ดังนั้น ผูเรียนจะตองมีคุณสมบัติตางๆ ที่กอใหเกิดทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุมไดอยาง
เหมาะสม
4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาตาม
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุม
4.1.3 มี ค วามรั บผิ ดชอบการพั ฒนาการเรี ยนรู ทั้ งของตนเองและทางวิ ชาชี พอย าง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สอนโดยใชการวิเคราะหกรณีศึกษาทางดานการบริหารคาตอบแทน
4.2.2 มอบหมายงานให นั กศึ กษาจั ดทํ าโครงการเป นกลุ มเพื่ อฝ กปฏิ บั ติ การคิ ดให
ความเห็น และการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
9
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ซักถาม

4.3.2 ประเมิน จากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปน ผูนําในการอภิป ราย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

นั กศึ กษาต องมี ทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3 สามารถสื่ อสารอย างมีป ระสิท ธิภ าพทั้งปากเปลา และการเขี ย น พรอ มทั้ ง
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคน ควาดว ยตนเองจากเว็บ ไซต สื่อการสอน elearning และการทํารายงานที่มีแหลงที่มาเอกสารอางอิงที่นาเชื่อถือได โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชในการนําเสนอการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
5.2.2 กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน/รายงานที่ไดศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบ
ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงาน/รายงานจากการศึกษาคนควาตามที่ไดรับมอบหมาย
5.3.2 ประเมิ น จากความสามารถในการสื บ ค น ที่มี ความทั น สมัย และเทคนิ คการ
นําเสนอจากการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานที่เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

1.แนะนํารายวิชา
2.ขอบเขต ความหมายและ
ความสําคัญของการบริหาร
คาตอบแทน
-แนวคิดการบริหารคาตอบแทน
-ความหมายของการบริหาร
คาตอบแทน
-แบบของคาตอบแทน
-เปาหมายของการบริหารคาตอบแทน
-หนาที่งานและความรับผิดชอบของ
แผนกบริหารคาตอบแทนในองคกร
รูปแบบของการจายตอบแทน
-วัตถุประสงคทางกลยุทธ
-นโยบายทางกลยุทธ
-เทคนิคที่ใช

3

1.แนะนําวิธีการเรียนการสอน และ
รายละเอียดของรายวิชา
จุดประสงคและวัตถุประสงค
แผนการสอนและเกณฑการ
ประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากหองสมุดและอินเตอรเน็ต

-เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint
- ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต

3

1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับ
2.ผูสอนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากหองสมุดและอินเตอรเน็ต

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint

2

11

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
ขอ 1.1,2.1,2.3
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

ขอ 2.1,2.3,3.2

อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

ทฤษฎีคาจาง
-ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
คาตอบแทน
-ทฤษฎีคาจาง
-ทฤษฎีพฤติกรรมของคาจาง
-หลักพื้นฐานในการกําหนด
คาตอบแทน

3

4-6

กระบวนการบริหารคาตอบแทน
-ขั้นตอนของการบริหารคาตอบแทน
-พัฒนาการของหนวยงานดานบริหาร
คาตอบแทน
-เปาหมายและวัตถุประสงคของนัก
บริหารคาตอบแทน
-หนาที่และความรับผิดชอบของนัก
บริหารคาตอบแทน

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ตัวอยาง
กรณีศึกษา
- บทความ
1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให - เอกสาร
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ประกอบการเรียน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
รายวิชาการบริหาร
2.ใหนักศึกษาคนควาและ
คาตอบแทน
อภิปรายหลักการและทฤษฎี ในชั้น - PowerPoint
เรียนใหนักศึกษาคนควาขอมูล
- คลิปวีดิโอ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
- งานวิจัย
1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก
หองสมุดและอินเตอรเน็ตวิเคราะห
บทความ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
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- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint
-อินเตอรเน็ต
- ตัวอยาง
กรณีศึกษา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ขอ 2.3,4.2

อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

ขอ 2.1,4.2,5.1

อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

7-9

หัวขอ/รายละเอียด
-แนวทางสําหรับการบริหาร
คาตอบแทน
-การบริหารคาตอบแทนตามขอบังคับ
ของกฎหมายในประเทศไทย
การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน
พื้นฐาน
-ขั้นตอนการจัดทําโครงสราง
คาตอบแทนพื้นฐาน
-ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหงาน (Job
Analysis)
-ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคางาน
(Job Evaluation)
-ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจคาตอบแทน
(Job Compensation Survey)
-ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโครงสราง
คาตอบแทนพื้นฐาน
(Compensation Structure
Design)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
-บทความ
- งานวิจัยที
เกี่ยวของ

9

1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน
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- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
-PowerPoint
- ตัวอยาง
กรณีศึกษาจาก
แหลงขอมูลตางๆ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

อ.ชลิดา
ขอ
1.1,2.1,2.3,3.2,4. เหลี่ยมวิเศษ
2

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

10-11

ความสัมพันธระหวางโครงสราง
องคกร โครงสรางตําแหนงและ
โครงสรางคาจางเงินเดือน
-โครงสรางองคการและโครงสราง
ตําแหนง
-โครงสรางตําแหนงและโครงสราง
เงินเดือน
-โครงสรางตําแหนง โครงสราง
เงินเดือนและคาตอบแทน

6

1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาหรือบทความจาก
แหลงขอมูลตางๆ และนําเสนอใน
ชั้นเรียน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint
- ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
- ตัวอยาง
กรณีศึกษา
- บทความ

12-13

การกําหนดหลักเกณฑและการ
คัดเลือกปจจัยในการ
ประเมินคางาน
-หลักเกณฑการประเมินคางาน
-การคัดเลือกปจจัยประเมินคา
งาน

6

1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.มอบหมายงาน/รายงานตามที่ได
มอบหมายนําเสนอผลงานเปนกลุม
ตามที่ไดมอบหมาย
3.ใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอและอาน
บทความวิเคราะห

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint
- บทความ
- คลิปวีดิโอ
- อินเตอรเน็ต

14

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
ขอ
อ.ชลิดา
2.3,3.2,4.2,5.2
เหลี่ยมวิเศษ

ขอ 1.1,2.1,2.3

อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

14-15

การวิธีประเมินคางาน
-กําหนดคาจางเงินเดือน
-การประเมินคางานแบบจําแนกงาน
-การประเมินคางานแบบเทียบปจจัย
การประเมินคางานแบบถวงน้ําหนัก
คาปจจัย
-การประเมินคางานแบบอื่น

6

1.บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
2.ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากหองสมุดและอินเตอรเน็ต
3.เรียนรูจากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการจริงหรือคลิป
วีดิโอและตัวอยางกรณีศึกษา
(การศึกษาดูงานสามารถบูรณาการ
รวมกับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)

16

สอบปลายภาค

15

สื่อการสอน
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาการบริหาร
คาตอบแทน
- PowerPoint
- ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
- ศึกษาดูงาน
- คลิปวีดิโอ
- ตัวอยาง
กรณีศึกษา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
ขอ
อ.ชลิดา
2.1,2.3,3.24.2,5.1 เหลี่ยมวิเศษ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1. การเขาชั้นเรียน/
การตรงตอเวลา/
พฤติกรรมในชั้น
เรียน

2. กิจกรรมงานที่
ไดรับมอบหมาย

3. สอบปลายภาค

ผลการ
เรียนรู
1.1.1

วิธีการประเมิน

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียนและเขารวมกิจกรรม
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่เปน
รายบุคคลและกลุม
1.1.1, 2.1.1, 1. ประเมินจากการเขารวม
2.1.3, 3.1.2, กิจกรรม การสงงานตาม
4.1.2, 5.1.1 กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากผลงาน/
รายงานจากการศึกษา
คนควา
3. ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน/ผลงาน
กลุม
4. ประเมินจากงานที่ไดคนควา
เพิ่มเติม
5. ประเมินจากพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น/การอภิปราย
ในชั้นเรียน
6. ประเมินจากความสามารถ
ในการสืบคนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2
1. ประเมินจากการสอบ
โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
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สัปดาห สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
20%

1-15

40%

16

40%

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตําราหลัก

1.1 ผศ.ดร.สุรพงษ นิ่มเกิดผล,ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ (2561). การบริหารคาตอบแทน. กรุงเทพฯ
: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

2.1 กิ่งพร ทองใบ (2553). ระบบคาตอบแทนสมัยใหมจากวิชาการสูวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: เอช
อาร เซ็นเตอร.
2.2 ประเวศน มหารัตนสกุล. (2555). การบริหารคาจางเงินเดือน. กรุงเทพมหานคร: ปญญาชน.
2.3 ธงชัย สันติวงษ. (2547). การบริหารคาตอบแทน. กรุงเทพฯ: บริษัท ประชุมชาง จํากัด.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

3.1 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2552). การประเมินคางานและการทําโครงสรางเงินเดือน
(ภาคปฏิบัติ). กรุงเทพมหานคร: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
อางอิง)

1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา (ใชแบบประเมินผลของคณะในการ

2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1 ผลการสอบ
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน

3. การปรับปรุงการสอน

3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการบริหารคาตอบแทน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

4.1 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ พิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการให
คะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หรือตามขอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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