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1.  ภาควิชา   รัฐประศาสนศาสตร 

2.  ภาคเรียน   ภาคการศึกษาท่ี 2   ป�การศึกษา 2560 

3.  รหัสวิชา   675465  สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    675465  Seminar in Human Resource Management 

4.  จํานวนหน(วยกิต/ช่ัวโมง 3(3-0-6) 

5.  สถานภาพวิชา   โทเลือก 

6.  ผู0สอน   ดร.พีระพงษ  สุนทรวิภาต      

7.  สถานที่ติดต(อ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

8.  เวลาติดต(ออาจารย�  โปรดนัดหมาย   

    -  ดร.พีระพงษ  สุนทรวิภาต   โทร.087-9229944    

9.  คําอธิบายรายวิชา สัมมนาประเด็นปGญหา และขJอเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมความรูJทางการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีอยูKในความสนใจของสังคม อาทิ การบริหารจัดการท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปGญหาแรงงาน แนวโนJม

การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีผล

ตKอการบริหารงานบุคคล   
10. วัตถุประสงค� 

1.   เพื่อใหJนิสิตศึกษาและเขJาใจประเด็นท่ัว ๆ ไปดJานการบริหารทรัพยากร

มนุษยท่ีนKาสนใจในสถานการณปGจจุบัน 

2.   เพื่อใหJนิสิตสามารถวิเคราะหประเด็นปGญหาดJานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ในสถานการณปGจจุบัน 

3.  เพื่อใหJนิสิตสามารถอภิปรายและเสนอแนะแนวทางแกJปGญหาดJานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยไดJ 

11. วิธีการเรียนการสอน  การบรรยาย  กรณีศึกษา การอภิปรายกลุKม การทํารายงาน การจัดสัมมนา 
12. เอกสารประกอบการสอน 
         หนังสือที่ใช0เรียน 

• สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ.  (2549) การบริหารทรัพยากรมนุษย  : หลักการและแนวคิด . กรุงเทพฯ : หJาง

หุJนสKวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย,2547 

• ณัฏฐพันธ  เขจรนันท  (2545)   การจัดการทรัพยากรมนุษย . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
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หนังสืออ(านประกอบดังต(อไปน้ี 
� วิโรจน ลักษณาอดิศร (2550) กลยุทธ� HR ที่จับต0องได0 กรุงเทพมหานคร:สมาคมสKงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย – ญี่ปุ]น) 

� อาภรณ  ภูKวิทยพันธุ , 2551 . กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , กรุงเทพฯ : เอชอารเซ็นเตอร 

� อาภรณ  ภูKวิทยพันธุ , 2550 . Competency Based HRM/HRD Case Study , กรุงเทพฯ : เอช

อารเซ็นเตอร 

� สถาบันเพิ่มผลผลิตแหKงชาติ (2547) กรณีศึกษา Best Practices การมุKงเนJนท่ีทรัพยากรบุคคล 

กรุงเทพฯ :สถาบันเพิ่มผลผลิตแหKงชาติ 

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

กฎหมายธุรกิจอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด. 

� ดนัย เทียนพุฒ. การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน0า. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหKง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

13.  งานที่มอบหมาย  เปhนไปตามท่ีกําหนดในช้ันเรียน 
14.  การวัดผล 
 14.1 ความต้ังใจ (พิจารณาจากการเขJาเรียน)    20 คะแนน 

� มาสาย  

  -  ไมKเกิน 15 นาที   หัก 25% ของคะแนนตKอวนั 

  -  เกิน 15 นาทีข้ึนไป  หัก 50% ของคะแนนตKอวนั  

� ลากิจ    

  -  มีใบลา   หัก 50% ของคะแนนตKอวนั 

  -  ไมKมีใบลา   หัก 100% ของคะแนนตKอวนั  

� ลาป]วย 

  -  มีหลักฐาน(ใบรับรองแพทย หนังสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปhนทางการ) หัก 25% 

ของคะแนนตKอวนั  

  -  ไมKมีหลักฐาน(ใบรับรองแพทย หนังสือรับรองจากคณะฯ หรือเอกสารท่ีเปhนทางการ) ใหJใชJ

หลักการลากิจ  

 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 

คร้ังที่ หัวข0อการเรียน/เน้ือหา จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

วิธีสอน/สื่อการสอน 

1 
13 ม.ค. 2561 

แนะนํารายวิชา การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และแนว
การศึกษาวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรบุคคล 3 บรรยาย, อภิปราย 

2 
20 ม.ค. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 1 (กรอบ
แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย  การออกแบบงาน) 

3 บรรยาย อภิปราย 

3 
27 ม.ค. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 2 
(การวิเคราะหงาน) 3 บรรยาย อภิปราย 
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คร้ังที่ หัวข0อการเรียน/เน้ือหา จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

วิธีสอน/สื่อการสอน 

4 
3 ก.พ. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 3  
(การวางแผนทรัพยากรมนุษย) 

3 บรรยาย อภิปราย 

5 
10 ก.พ. 2561 

� ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 4 
(การสรรหาและคัดเลือก) 

� วิธีการจัดทํา Super Resume 
3 บรรยาย อภิปราย 

6 
17 ก.พ. 2561 

สัมมนา “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุค 4.0 : งKายหรือ
ยาก หากจะทํา?” 3 

สัมมนาและ 
เสนอรายงานบุคคล 

7 
24 ก.พ. 2561 สรุปเนื้อหา 3 บรรยาย อภิปราย 

8 
10 มี.ค. 2561 สอบกลางภาค  ไม(ม ี

9 
17 มี.ค. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 5 
(การฝoกอบรม และการพัฒนาบุคลากร) 

3 บรรยาย อภิปราย 

10 
24 มี.ค. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 6 
(การบริหารคKาตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน) 

3 บรรยาย อภิปราย 

11 
31 มี.ค. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 7 (การ
บริหารคKาตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน) 

3 บรรยาย อภิปราย 

12 
7 เม.ย. 2561 

สัมมนา “Thailand 4.0 + Eastern Corridor: มหากาพย
ความเปล่ียนแปลงภาคตะวันออก” 3 

สัมมนาและ 
เสนอรายงานบุคคล 

13 
21 เม.ย. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 8 
(แรงงานสัมพนัธ) 

3 บรรยาย อภิปราย 

14 
28 เม.ย. 2561 

ศึกษาภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คร้ังท่ี 9 
(แรงงานสัมพนัธ) 

3 บรรยาย อภิปราย 

15 
5 พ.ค. 2561 สรุปเนื้อหา 3 บรรยาย อภิปราย 

16 
12 พ.ค.2561 

สอบปลายภาค   

 
หมายเหตุ  แผนการเรียนการสอน อาจเปลี่ยนแปลงไดJขึ้นอยูKกับประกาศมหาวิทยาลัยและขJอตกลงระหวKางนิสิตกับผูJสอน 
 

เง่ือนไขของผู0สอน 
1.  นิสิตตJองเขJาเรียนตรงเวลา (ไมKเกิน 15 นาที หลังจากเร่ิมเวลาเรียน ถJาเกินถือวKาขาด ขาดไดJไมKเกิน 1 คร้ัง หาก

เกินหักคร้ังละ 2 คะแนน) 

2. อาจารยผูJสอนสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเชิญนิสิตท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมKเหมาะสม แตKงกายไมKสุภาพ และพูดคุยรบกวน

ผูJอ่ืนออกจากหJองเรียนไดJ 

3.  การเขJาสอบทุกคร้ังตJองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตในหJองสอบ 

4.  การขอดูคะแนน/เกรด ใหJกระทําไดJภายใน 2 สัปดาหหลังเกรดออกในระบบ โดยย่ืนดJวยแบบคํารJองท่ัวไป  

5.  กรณีท่ีขาดสอบ และ/หรือ ขอสอบนอกตาราง ใหJนิสิตทําคํารJองท่ัวไป และ/หรือคํารJองขอเล่ือนสอบโดย

หลักสูตรและภาควิชาจะพิจารณาจากหลักฐานและเหตุผล 

6.  ในการสอบทุกคร้ังหากผูJคุมสอบตรวจพบการทุจริตใหJถือวKานิสิตสอบตกในวิชานี้โดยไมKมีขJอยกเวJนใดๆ 


