
 

ประมวลรายวิชา 
คณะรัฐศาสตร�และนิติศาสตร�  มหาวิทยาลัยบูรพา 

................................................................................... 
 

1.  ภาควิชา   รัฐประศาสนศาสตร 

2.  ภาคเรียน   ภาคการศึกษาฤดูร�อน  ป�การศึกษา 2559 

3.  รหสัวิชา   675465  สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    675465  Seminar in Human Resource Management 

4.  จํานวนหน%วยกิต/ช่ัวโมง 3(3-0-6) 

5.  สถานภาพวิชา  โทเลือก 

6.  ผู/สอน   ดร.พีระพงษ  สุนทรวิภาต  

7.  สถานที่ติดต%อ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

8.  เวลาติดต%ออาจารย� ทุกวัน  เวลา 09.00-16.00 น.   

   -  ดร.พีระพงษ  สุนทรวิภาต  โทร.087-9229944         

9.  คําอธิบายรายวิชา สัมมนาประเด็นปIญหา และข�อเสนอแนะเพื่อเพ่ิมเติมความรู�ทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีอยูMในความสนใจของสังคม อาทิ การบริหารจัดการท่ีดี คุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปIญหาแรงงาน แนวโน�มการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือสถานการณ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีผลตMอการ
บริหารงานบุคคล   

10. วัตถุประสงค� 
1.    เพื่อให�นิสิตศึกษาและเข�าใจประเด็นท่ัว ๆ ไปด�านการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี

นMาสนใจในสถานการณปIจจุบัน 
2.   เพื่อให�นิสิตสามารถวิเคราะหประเด็นปIญหาด�านการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

สถานการณปIจจุบัน 
3.  เพื่อให�นิสิตสามารถอภิปรายและเสนอแนะแนวทางแก�ปIญหาด�านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยได� 

11. วิธีการเรียนการสอน 
 -   การบรรยาย  กรณีศึกษา การอภิปรายกลุMม การทํารายงาน การจัดสัมมนา 

12. เอกสารประกอบการสอน 
         หนังสือทีใ่ช/เรียน 

• สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์.  (2549) การบริหารทรัพยากรมนุษย  : หลักการและแนวคิด . กรุงเทพฯ : 
ห�างหุ�นสMวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย,2547 

• ณัฏฐพันธ  เขจรนันท  (2545)   การจัดการทรัพยากรมนุษย . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

หนังสืออ%านประกอบดังต%อไปนี้ 
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• วิโรจน ลักษณาอดิศร (2550) กลยุทธ� HR ที่ จับต/องได/ กรุงเทพมหานคร:สมาคมสMงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ]น) 

• อาภรณ  ภูMวิทยพันธุ , 2551 . กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , กรุงเทพฯ : เอชอารเซ็นเตอร 

• อาภรณ  ภูMวิทยพันธุ , 2550 . Competency Based HRM/HRD Case Study , กรุงเทพฯ : เอชอาร
เซ็นเตอร 

• สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหMงชาติ (2547) กรณีศึกษา Best Practies การมุMงเน�นท่ีทรัพยากรบุคคล 

กรุงเทพฯ :สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหMงชาติ 

• จําเนียร  จวงตระกูล (2552) การบริหารทรัพยากรมนุษย�เชิงยุทธศาสตร� กรุงเทพมหานคร :  

ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด. 

• ดนัย เทียนพุฒ. การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน/า. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แหMงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

13.  งานที่มอบหมาย  เปhนไปตามท่ีกําหนดในช้ันเรียน 

14.  การวัดผล 
 14.1 ความต้ังใจ (พิจารณาจากการเข�าเรียน)     20 คะแนน 
  - มาสาย  
   - ไมMเกิน 15 นาที   หัก 25% ของคะแนนตMอวัน 
   - เกิน 15 นาทีขึ้นไป หัก 50% ของคะแนนตMอวัน  
  - ลากิจ    
   - มใีบลา   หัก 50% ของคะแนนตMอวัน 
   - ไมMมใีบลา  หัก 100% ของคะแนนตMอวัน  
  - ลาป]วย 

  - มีหลักฐาน(ใบรับรองแพทย หนังสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปhนทางการ) หัก  
     25% ของคะแนนตMอวัน  

   - ไมMมีหลักฐาน (ใบรับรองแพทย หนังสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปhนทางการ)  
      ให�ใช�หลักการลากจิ  
 14.2 รายงานสรุปผลการสัมมนา (คร้ังละ 15 คะแนน จํานวน 2 คร้ัง)   30 คะแนน 
 14.3 รายงานการจัดทํา Super Resume     10 คะแนน 
 14.4 สอบปลายภาค       40 คะแนน 

15. แผนการเรียน 

คร้ังที ่ หัวข/อการเรียน/เนื้อหา วิธีสอน/สื่อการสอน 

1 
27 พฤษภาคม 2560 

แนะนํารายวิชา การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และแนว
การศึกษาวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรบุคคล บรรยาย, อภิปราย 

2 
27 พฤษภาคม 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 1 
(กรอบแนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย.  การออกแบบงาน) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 
3 มิถุนายน 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 2  
(การวิเคราะห.งาน) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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4 
3 มิถุนายน 2560 

สั มมนา “Thailand 4.0 + Eastern Corridor: ม หากาพ ย.ค วาม
เปลี่ยนแปลงภาคตะวันออก” 

สัมมนา  
และเสนอรายงานบุคคล 

5 
10 มิถุนายน 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 3  
(การวางแผนทรัพยากรมนุษย.) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6 
10 มิถุนายน 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 4 
(การสรรหาและคัดเลือก)  

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

7 
17 มิถุนายน 2560 

สัมมนา “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุค 4.0 : งJายหรือยาก 
หากจะทํา?” 

สัมมนา  
และเสนอรายงานบุคคล 

8 
17 มิถุนายน 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 5 
(การฝNกอบรม และการพัฒนาบุคลากร) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

9 
24 มิถุนายน 2560 

Mid Term Period ไมJม ี

10 
1 กรกฎาคม 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 6 
(การบริหารคJาตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

11 
1 กรกฎาคม 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 7 
(การบริหารคJาตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สJง Super Resume  
12 

8 กรกฎาคม 2560 
ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 8 
(แรงงานสัมพันธ.) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

13 
8 กรกฎาคม 2560 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย. คร้ังท่ี 9 
(แรงงานสัมพันธ.) 

บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

14 
15 กรกฎาคม 2560 

สรุปเนื้อหา บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

15 
15 กรกฎาคม 2560 

สรุปเนื้อหา บรรยาย อภิปราย นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

16 
22 กรกฎาคม 2560 สอบปลายภาค  

 

หมายเหตุ  แผนการเรียนการสอน อาจเปลี่ยนแปลงได�ขึ้นอยูMกับประกาศมหาวิทยาลัยและข�อตกลงระหวMาง 

               นิสิตกับผู�สอน 
 

เงื่อนไขของผู/สอน 
1.  นิสิตต�องเข�าเรียนตรงเวลา (ไมMเกิน 15 นาที หลังจากเร่ิมเวลาเรียน ถ�าเกินถือวMาขาด ขาดได�ไมMเกิน 1 

คร้ัง หากเกินหักคร้ังละ 2 คะแนน) 
2. อาจารยผู�สอนสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเชิญนิสิตท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมMเหมาะสม แตMงกายไมMสุภาพ และ

พูดคุยรบกวนผู�อื่นออกจากห�องเรียนได� 
3.  การเข�าสอบทุกคร้ังต�องแสดงบัตรประจําตัวนิสิตในห�องสอบ 
4.  การขอดูคะแนน/เกรด ให�กระทําได�ภายใน 2 สัปดาหหลังเกรดออกในระบบ โดยย่ืนด�วยแบบคําร�อง

ท่ัวไป  
5.  กรณีท่ีขาดสอบ และ/หรือ ขอสอบนอกตาราง ให�นิสิตทําคําร�องท่ัวไป และ/หรือคําร�องขอเลื่อนสอบ

โดยหลักสูตรและภาควิชาจะพิจารณาจากหลักฐานและเหตุผล 
6.  ในการสอบทุกคร้ังหากผู�คุมสอบตรวจพบการทุจริตให�ถือวMานิสิตผู�สอนสอบตกในวิชาน้ีโดยไมMมี

ข�อยกเว�นใดๆ 


