
 

ประมวลรายวิชา 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐและเอกชน 
คณะรัฐศาสตร&และนิติศาสตร&  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

1.  ภาควิชา  รัฐประศาสนศาสตร� 

2.  ภาคเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 2  ป�การศึกษา 2560 

3.  รหัสวิชา  675251 ความรู&เบ้ืองต&นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐและเอกชน 

675251 Introduction to Human Resource Administration in Public and 

Private Sector 

4.  จํานวนหนIวยกิต/ช่ัวโมง 3(3-0-6) 

5.  สถานภาพวิชา  โทบังคับ 

6.  ผู&สอน  ดร.พีระพงษ� สุนทรวิภาต    

7.  สถานท่ีติดตIอ  ภาควิชารัฐศาสตร� คณะรัฐศาสตร�และนิติศาสตร�  มหาวิทยาลัยบูรพา 

8.  คําอธิบายรายวิชา หลักการและแนวคิดเบ้ืองต&นท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทหน&าท่ีของ

ผู&ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการและข้ันตอนตIางๆท่ีเก่ียวข&องกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังในองค�การภาครัฐและ

เอกชนในอดีต ปWจจุบัน และแนวโน&มในอนาคต ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับนักบริหาร 

9. วัตถุประสงค� 1.  เพื่อให&นิสิตมีความรู& ความเข&าใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการในการกําหนดนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย� การวางแผนกําลังคน การกําหนดงานและตําแหนIง การ

กําหนดเงินเดือนและคIาตอบแทน การสรรหา การพฒันาบุคคลในองค�กรของภาครัฐ

และเอกชน  

 2. วิชานีเ้ปZนวิชาพืน้ฐานท่ีนิสิตทุกคนท่ีเรียนวิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย�ต&องผIาน

การเรียนวิชานี้กIอน จึงจะไปเรียนวิชาอ่ืนท่ีอยูIในสาขาวิชาเดียวกัน 

3.  เพื่อให&นิสิตเข&าใจวิธีการประเมินบุคคลท่ีเก่ียวกับกระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุ

แตIงต้ังบุคคลเข&ารับราชการ การปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบ  

4. สามารถประยุกต�แนวคิดตIางๆ เข&ากับการบริหารงานในองค�กรได& 

10. วิธีการเรียนการสอน -   การบรรยาย  กรณีศึกษา การอภิปรายกลุIม การทํารายงาน 

11. เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือท่ีใช&เรียน 

1. สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ. (2549) การบริหารทรัพยากรมนุษย� : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : ห&าง

หุ&นสIวนจํากัด เวิลด�เทรด ประเทศไทย, 2547 

2. ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2548) การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสมใหมIและส่ิงท&าทาย 

หนังสืออIานประกอบดังตIอไปนี ้

1.  พยอม วงศ�สารศรี . การบริหารทรัพยากรมนุษย�. พิมพ�คร้ังท่ี 7 . คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎ

สวนดุสิต , 2540 

2.   ศิริวรรณ เสรีรัตน�และคณะ . ศัพท�การบริหารทรัพยากรมนุษย� . กรุงเทพ : วิสิทธ์ิพัฒนา,2540 
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12.  งานท่ีมอบหมาย   เปZนไปตามท่ีกําหนดในช้ันเรียน 

13.  การวัดผล 

 13.1 ความต้ังใจ (พิจารณาจากการเข&าเรียน)    20 คะแนน 

� มาสาย  

  -  ไมIเกิน 15 นาที   หัก 25% ของคะแนนตIอวนั 

  -  เกิน 15 นาทีข้ึนไป  หัก 50% ของคะแนนตIอวนั  

� ลากิจ    

  -  มีใบลา   หัก 50% ของคะแนนตIอวนั 

  -  ไมIมีใบลา   หัก 100% ของคะแนนตIอวนั  

� ลาปdวย 

  -  มีหลักฐาน(ใบรับรองแพทย� หนังสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปZนทางการ) หัก 25% 

ของคะแนนตIอวนั  

  -  ไมIมีหลักฐาน(ใบรับรองแพทย� หนงัสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปZนทางการ) ให&ใช&

หลักการลากิจ  

 13.2 รายงาน       20 คะแนน 

 13.3 สอบกลางภาค  หรือรายงาน     30 คะแนน 

 13.4 สอบปลายภาค      30 คะแนน 

 

14. แผนการเรียน 

สัปดาห&ที ่ หัวข�อการเรียน/เน้ือหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

วิธีสอน/สื่อการ
สอน 

1 
12 ม.ค. 2561 

� แนะนําแนวทางการเรียนการสอน และเนื้อหาวิชา

เบ้ืองต&น 

� ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย�ในปWจจุบัน  
3 บรรยาย, อภิปราย 

2 
19 ม.ค. 2561 งด   

3 
26 ม.ค. 2561 การออกแบบงาน 3 บรรยาย อภิปราย 

4 
2 ก.พ. 2561 การวิเคราะห�งาน 3 บรรยาย อภิปราย 

5 
9 ก.พ. 2561 การวางแผนทรัพยากรมนุษย� 3 บรรยาย อภิปราย 

6 
16 ก.พ. 2561 การสรรหาและการคัดเลือก 3 บรรยาย อภิปราย 

7 
23 ก.พ. 2561 การกําหนดตําแหนIงของภาครัฐ 3 บรรยาย อภิปราย 

8 
2 มี.ค. 2561 แนวคิดสมรรถนะของการบริหารทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ 3 บรรยาย อภิปราย 

9 
10 มี.ค. 2561 สอบกลางภาค   
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14. แผนการเรียน (ตIอ) 

สัปดาห&ที ่ หัวข�อการเรียน/เน้ือหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

วิธีสอน/สื่อการ
สอน 

10 
16 มี.ค. 2561 

การฝgกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของภาครัฐ
และเอกชน (1) 

3 บรรยาย อภิปราย  

11 
23 มี.ค. 2561 

การฝgกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของภาครัฐ
และเอกชน (2) 3 บรรยาย อภิปราย 

12 
30 มี.ค. 2561 การบริหารคIาตอบแทน และระบบการให&ส่ิงจูงใจ 3 บรรยาย อภิปราย 

13 
6 เม.ย. 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 บรรยาย อภิปราย 

14 
20 เม.ย. 2561 การพ&นสภาพการเปZนบุคลากรภาครัฐ 3 บรรยาย อภิปราย 

15 
27 เม.ย. 2561 แรงงานสัมพันธ� 3 บรรยาย อภิปราย 

16 
18 พ.ค. 2561 สอบปลายภาค   

 

หมายเหตุ แผนการเรียนการสอน อาจเปล่ียนแปลงได&ข้ึนอยูIกับประกาศมหาวิทยาลัยและข&อตกลงระหวIางนักศึกษากับ

อาจารย�ผู&สอน 

 

เงื่อนไขของอาจารย�ผู&สอน 

1.  นิสิตต&องเข&าเรียนตรงเวลา (ไมIเกิน 15 นาที หลังจากเร่ิมเวลาเรียน ถ&าเกินถือวIาขาด ขาดได&ไมIเกิน 1 คร้ัง 

หากเกินหักคร้ังละ 2 คะแนน) 

2. อาจารย�ผู&สอนสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเชิญนิสิตท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมIเหมาะสม แตIงกายไมIสุภาพ และพูดคุย

รบกวนผู&อ่ืนออกจากห&องเรียนได& 

3.  การเข&าสอบทุกคร้ังต&องแสดงบัตรประจําตัวนิสิตในห&องสอบ 

4.  การขอดูคะแนน/เกรด ให&กระทําได&ภายใน 2 สัปดาห�หลังเกรดออกในระบบ โดยย่ืนด&วยแบบคําร&อง

ท่ัวไป  

5.  กรณีท่ีขาดสอบ และ/หรือ ขอสอบนอกตาราง ให&นิสิตทําคําร&องท่ัวไป และ/หรือคําร&องขอเล่ือนสอบโดย

หลักสูตรและภาควิชาจะพิจารณาจากหลักฐานและเหตุผล 

6.  ในการสอบทุกคร้ังหากผู&คุมสอบตรวจพบการทุจริตให&ถือวIานิสิตสอบตกในวิชานี้โดยไมIมีข&อยกเว&นใดๆ 


