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ประมวลรายวิชา 
 

1. เครอืขายอุดมศึกษา 

   เครือขาย (โปรดระบุ)  ภาคเหนือตอนบน                    ภาคเหนือตอนลาง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

 ภาคกลางตอนบน                      ภาคกลางตอนลาง  

 ภาคใตตอนบน                         ภาคใตตอนลาง 

 ภาคตะวันออก 

2. ช่ือวิชาที่เสนอ (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ภาษาไทย การบริหารคาตอบแทน 

    ภาษาอังกฤษ Compensation Management and Benefit 

3. ขอมูลผูรับผดิชอบรายวิชา (หลัก) 

   ชื่อ-นามสกุล ดร.อุทัย  สวนกูล 

   ตำแหนง อาจารย 

   เบอรติดตอ / email  094-463-4145 /uthaisua@hotmail.com 

   มหาวิทยาลัย/สถาบันของผูรับผิดชอบรายวิชา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

   ภาควิชา / คณะ ของผูรับผิดชอบรายวิชา คณะวทิยาการจัดการ 

สาขาการบริหารคนและกลยุทธองคการ 

4. รายวิชาจัดอยูในหมวดหมูท่ัวไป 

 

 

 สขุภาพและการแพทย 

 เกษตรและสิ่งแวดลอม 

 นวัตกรรมและศาสตรการสอนยุคใหม 
 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

 สื่อดจิิทัลและเทคโนโลย ี
 การบริหารจัดการยุคใหม 

 ภาษาและศาสนา 

 ศิลปวัฒนธรรม 

 ทกัษะชีวิตเพื่อโลกยุคใหม 
 รายวชิาในคุณวุฒิวชิาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/ 
สาขาวิชาชีพ บริหารงานบคุคล สาขาการบรหิาร

คาตอบแทนคุณวุฒิ ระดับ4 
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5. เหตุผล ความจำเปน ที่ควรสนับสนุนการพัฒนารายวิชานี้เปนรายวิชาในระบบ Thai MOOC 

การบริหารคาตอบแทน คือการทำใหทั้งระบบของคาตอบแทนมีความสอดประสาน (Alignment) กับกลยุทธธุรกิจ 

วัฒนธรรมองคกร และกลยทุธการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมีความมุงหวังทำใหองคกรมีความสามารถในการแขงขัน 

(Competitiveness) สอดคลองกบัความตองการของบุคลากรในฐานะผูขับเคลื่อนองคกรที่แทจริง เพ่ือนำไปสูการวางระบบ

การจัดการคาตอบแทน (Compensation Administration) อยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบคาตอบแทนถือเปนแกนหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอีกหลายเร่ือง เชน การบริหารคาตอบแทนที่ตองจัด

วางใหสอดคลองกับการบรหิารผูมคีวามสามารถสูง (Talent) ที่อาจไมบริหารดวยระบบปกติ แตตองมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ตามความเหมาะสม หรือการบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับระบบการบริหารผลงานรวมถงึการบริหารคาตอบแทน เปนตน 

การบริหารคาตอบแทนมีหลายกลยุทธ องคกรอาจใชกลยุทธใดกลยทุธหนึ่ง หรอืใชกลยุทธการบริหารคาตอบแทนแบบ

ผสมประสาน สำหรับแตละกลุมบคุลากร หรือแตละพื้นที่กไ็ด การเลือกใชกลยุทธการบริหารคาตอบแทนแบบใด ขึ้นอยูกบั

ผูบริหารท่ีคดิวากลยุทธนั้นสามารถทำใหทรัพยากรมนุษยในองคกรสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Add Value) ใหกับองคกรไดสูงสดุ 

และมีความสอดคลองกับกลยทุธธุรกิจโดยรวม 

        จากผลการวิจยัเร่ืองการประเมินความพรอมระบบบริหารทรพัยากรมนุษยภาคธุรกิจไทย (เลิศชัย สุธรรมานนท และกีรติ

กร บุญสง, 2016) พบวา ภาคธุรกิจไทยมีคาระดบัความพรอมของระบบการบรหิารคาตอบแทนเพียง 47.76% เทานั้น ซ่ึงก็ยัง

หางไกลกับระดับความพรอมระดบัดี (Better) ที่ 70% หรือดีมากที่คาระดบัความพรอม 85% ขึ้นไป 

นอกจากนี้ การติดตามอตัราการมาสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการบริหารคาตอบแทนของศูนยรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ

นักบริหารทรัพยากรมนุษยแหงสถาบันการจัดการปญญาภิวฒัน พบวา  

ป 2559   

ระดบั 3  อัตราการมาสอบ 10.94% (7 คน / 64 คน) อัตราการสอบผานการคัดเลือก 0% 

ระดบั 4  อัตราการมาสอบ 12.17% (14 คน / 115 คน)  อัตราการสอบผานการคัดเลือก 0% 

ป 2560   

ระดบั 3  อัตราการมาสอบ 16.67% (13 คน / 78 คน) อัตราการสอบผานการคดัเลือก 76.92% (10 คน / 13 คน) 

ระดบั 4  อัตราการมาสอบ 15.38% (4 คน / 26 คน) อัตราการสอบผานการคัดเลือก 25% (1 คน / 4 คน) 

ดังนั้น จึงจำเปนตองพัฒนารายวิชาน้ีเพื่อใหผูเรยีนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปประยกุตใชไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ถาไดพัฒนารายวิชานี้ ผูที่ตัดสินใจสอบวัดระดับคณุวุฒิวิชาชีพฯ จะสามารถเขามาศึกษาและทบทวนความรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมสำหรับการสอบไดเชนกัน 
 

6. คำอธิบายรายวิชา (นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอยางยอ) 

แนวคิดที่เก่ียวของกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธคาตอบแทน การจัดทำโครงสรางระดับงาน โครงสรางเงินเดือนและ

ระบบการบริหารเงินเดือน และสวัสดิการ บริหารและประเมินผลการดำเนินงานคาตอบแทน รวมท้ังแนวทางการสื่อสารระบบ

คาตอบแทนใหกับพนกั 

7. วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม (เขียนเปน Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลักๆ ไมเกิน 5 ขอ) 

   LO1 : อธิบายทฤษฎแีละแนวคิดที่เก่ียวของกับคาตอบแทน 

   LO2 : อธิบายวิธกีารวิเคราะหงาน การจัดทำใบกำหนดหนาที่งาน การประเมินคางาน และการจดัโครงสรางระดับตำแหนง

งาน 
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   LO3 : อธิบายการคำนวณคากระบอกคาจางและจัดทำโครงสรางเงินเดอืน 

   LO4 : อธิบายการกำหนดคาจางคนเขาใหม การคิดคำนวณการขึ้นเงินเดือน และวิธีการปรับเงินเดือนเพ่ือ

ไมใหเงินเดือนคนเขาใหมแซงเงนิเดือนคนเกาที่มีอยูในองคการ 

   LO5 : อธิบายวิธกีารการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน และอธิบายวิธกีารชี้แจงระบบการใหคาตอบแทนของ

องคการแกพนักงาน 

8. จำนวนช่ัวโมงการเรียนรูออนไลน (ชั่วโมงการเรียนรูออนไลน หมายถึง จำนวนระยะเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียน 

จนจบรายวิชา /กำหนดให 1 รายวิชามีเนื้อหาไมมากกวา 12 ช่ัวโมงการเรยีนรู และสัปดาหเรียนไมมากกวา 6 สัปดาห) 

   จำนวนชัว่โมงการเรียนรูทั้งหมด    6 ชั่วโมงการเรียนรู 

   จำนวนชั่วโมงการเรียนรูตอสัปดาห    1 ชั่วโมงการเรียนรู/ตอสปัดาห 

9. ภาษาที่ใชในการสอนผานระบบออนไลน 

    ภาษาไทย                  ภาษาอังกฤษ              ภาษาอื่น ๆ (ระบุ)  .............................................. 

10. ระดบัของเน้ือหารายวิชา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

    ประถมศึกษา     มัธยมตน     มัธยมปลาย      ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก      

    ความรูท่ัวไป     วิชาชพี (ระบุ)  บริหารงานบุคคลสาขาการบริหารคาตอบแทน 

    เปนสวนหนึ่งของรายวิชา (ระบุ)..การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 

11. ระดบัความยากของเน้ือหารายวิชา 

     เบื้องตน                  ข้ันกลาง                       ข้ันสูง 

12. กลุมผูเรยีนเปาหมายของรายวิชา 

   ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน  

1. ผูที่สนใจจะสอบวัดระดบัคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาดังกลาว 

2. นักเรียน นักศึกษา 

3. ผูที่ทำงานในตำแหนงบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 

4.        ผูบริหารและผูนำองคกรทั่วไป 

  ประมาณการจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมาย  250 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C&B 5 

 

 

13. การนำผลการเรียนรูไปใชประโยชน (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

    สามารถนำไปนับเปนหนวยกิตศึกษาตอเนื่องวิชาชีพ ............................................................................ 

    เปนสวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรปกติ วิชา ...การบริหารคาตองแทนและสวัสดกิาร 

    เรียนเพ่ือเขาสูการประเมินคุณวุฒิวิชาชพีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/ 

      (โปรดระบุ)     สาขาวชิาชีพ นักบริหารงานบุคคล  คุณวฒุิ ...บริหารคาตอบแทน...... ระดับ 4..... 

     เรียนเพื่อพัฒนาองคความรูสวนบุคคล 

      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………................................. 

14. กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑการใหคะแนนเพ่ือรับใบประกาศนียบัตร 

                     แบบทดสอบกอนเรียน                       0% 

                     กจิกรรม Discussion                       (เก็บคะแนนไมได)                         

                     แบบทดสอบระหวางเรียนทุกบท          60% 

                    แบบทดสอบหลงัเรียน (Final Exam)     40% 

ผูเรียนมีคะแนนรวมท้ังหมดไมตำ่กวา 70% ถือวาผานเกณฑเพ่ือรับประกาศนียบัตรในระบบได 

 
 

 

 

 


