
ทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยสินท่ีมีคาขององคการ (Human 

Capital) และเปนตัวแปรสําคัญตอความสําเร็จ ท่ีองคการตอง

ใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพ่ือ

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน สรางความแตกตางและ

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน และในที่ประเทศไทยมีเปาหมาย

และมีการกําหนดปจจัยหลักสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศไปสู

การเปน Thailand 4.0  

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ในฐานะผูมบีทบาท

ในการพัฒนาความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล ไปสูความ

เปนมอือาชพี หรอื HR Professional เพ่ือเติมเต็มความสามารถ

ของนักบริหารงานบุคคล ตาม Competency Model ใหการ

บริหารงานบุคคลกาวทันโลกแหงการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับ

การเติบโตขององคการในอนาคต

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการอบรม

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

    และกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานบุคคล

2. มีจิตสํานึกและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารงานบุคคล

3. มโีอกาสแลกเปล่ียนขอคดิเห็นและประสบการณดานบรหิารบุคคล

    ระหวางผูเขาอบรม

4. สรางเครอืขายเพ่ือแลกเปล่ียนขอมลูดานการบรหิารงานบุคคล

Personnel Management Association of Thailand

Personnel
Management

www.pmat.or.th

supitsara@pmat.or.th
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 ภาคทฤษฎี (การบรรยาย 9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง)

       ดานเทคนิค (Functional Competency)
 1. Human Resource Management 
  1.1 Holistic View
             HR Professionals
  1.2 HR Planning
             การวางแผนกําลังคน
             การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
             การวิเคราะหงานและการจัดทําใบพรรณนาลักษณะงาน
  1.3 Recruitment & Selection 
  1.4 Labor Law & Employee Relation
             การแรงงานสัมพันธ
             กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล.
  1.5 Compensation & Welfare 
             การบริหารคาตอบแทน
             การบริหารระบบสวัสดิการ
 2. Human Resource Development 
  2.1 Learning & Development 
             การพัฒนาและฝกอบรม
  2.2 Performance Management
  2.3 Organization Development 
  2.4 Career Development

       ดานการบริหารจัดการ (Generic/Managerial Competency)

 การบรรยายทฤษฏีและกิจกรรมเสริมทักษะ
   Communication 
   Leadership
   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใตบริบทการกาวไปสู Thailand 4.0
   HR Innovation

 ภาคการศึกษาดูงาน (1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง) ณ สถานประกอบการ 1 แหง

 PM 415: ระหวางวันที่ 8-10, 15-18, 24 – 25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560

 PM 416: ระหวางวันท่ี 17-20, 24-26  พฤษภาคม และ 3, 9-10 มถินุายน 2560

 PM 417: ระหวางวันที่ 12-15, 20 -22,  27-29 กรกฎาคม 2560

 PM 418: ระหวางวันที่ 8–9, 16-19, 23-26 สิงหาคม 2560

 PM 419: ระหวางวันที่ 6-8, 14-16, 20-23  กันยายน 2560

หัวขอการบรรยาย 

จัดฝกอบรมในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. จํานวน 10 วนั/รุน 
(รับจํานวนจํากัดไมเกิน 40 ทาน/รุน, สถานประกอบการ 1 แหง/ผูเขารับการอบรมไดรุนละ 1 ทาน)

สมาคมฯ มิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ตามคําสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

อัตราคาอบรม  ทานละ 21,000 + 1,470 บาท (Vat 7 % ) รวม 22,470 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่

ศุภิสรา สังวาลย (กวาง)
Tel: 0 2374 0855 # 15
Fax 02374-0855 กด 8

E-mail: supitsara@pmat.or.th
www.pmat.or.th

วัน – เวลา และ สถานที่จัดการอบรม

 เงินสด

 เช็คสั่งจาย: "สมาคมการจัดการ

     งานบุคคลแหงประเทศไทย"

 โอนเงินเขาบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย

      สาขาลาดพราว 111 เลขที ่052-302698-3

     บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี "สมาคมการ

     จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย"

วิธีการชําระเงิน



1. ชื่อผูสมัคร

(นาย/นาง/นางสาว) ................................................ นามสกุล .............................................. อายุ..........ป สถานภาพ.....................  

ที่อยูปจจุบันเลขที่....................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต..........................

จังหวัด ................................. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................ วัน-เดือน-ปเกิด ...........................................

2. การศึกษา

ปริญญาตรีดาน ........................................................................... จาก ......................................................................................

ปริญญาโทดาน ............................................................................ จาก .......................................................................................

ปริญญาเอกดาน .......................................................................... จาก ......................................................................................

3. ที่ทํางานปจจุบัน

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................

ประเภทกิจการ........................................................................................................ พนักงานทั้งหมด ...................................... คน  

ตั้งอยูเลขที่ ................. อาคาร ............................................. ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ...............................

อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย .....................................

โทรศัพท ................................................ มือถือ .......................................... E-Mail ………………………...……………………………....

4. ตําแหนงงานปจจุบัน

ชื่อตําแหนง..................................................................................... แผนก/ฝาย ...........................................................................

อายุงานตําแหนงปจจุบัน ............... ป  มีผูใตบังคับบัญชา ............... คน ลักษณะงานที่ทํา (โดยสังเขป) ...............................................

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

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

5. ประวัติการทํางาน

     5.1 ชื่อสถานประกอบการ ...................................................................................................................................................... 

          ตําแหนง ..................................................................................................................................... อายุงาน ..................ป

     5.2 ชื่อสถานประกอบการ ...................................................................................................................................................... 

          ตําแหนง ..................................................................................................................................... อายุงาน ..................ป

6. ประวัติการอบรม

     6.1 ชื่อหลักสูตร................................................ระยะเวลาการอบรม.......วัน จัดโดย.......................................

     6.2 ชื่อหลักสูตร................................................ระยะเวลาการอบรม.......วัน จัดโดย.......................................

7. ประวัติการอบรม (สําหรับผูสมัครหลักสูตร การจัดการงานบุคคลชั้นสูง APM)

     • เคยผานหลักสูตรการจัดการงานบุคคล (PM) รุนที่ .......................................... (กรุณาแนบสําเนาวุฒิบัตร)

     • หรือเคยผานหลักสูตรที่เทียบเทา ชื่อหลักสูตร ...................................................................... ระยะเวลาการอบรม ......... ชั่วโมง

       จากสถาบัน / องคกร (ที่จัด) .............................................................................................

"ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ  และสามารถตรวจสอบหลักฐานได"

       ลงชื่อ ....................................................................... ผูสมัคร

             (..........................................................................)

       วันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ ..................

การใหคํายินยอมของนายจาง  (กรณีผูสมัครเปนลูกจาง)  หรือ ผูบังคับบัญชา

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................. ตําแหนง ..............................................................

ยินยอมให (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................................................................

เขารับการอบรบหลักสูตร ................................................................................... ระหวางวันที่........................................................

 

"ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและขอรับรองวาขอความของผูสมัครขางตนเปนความจริงทุกประการ"

       ลงชื่อ .................................................................... ผู ใหคํายินยอม

             (.......................................................................)

       วันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ ..................

การจัดการงานบุคคลชั้นสูง (APM) รุนที่ .......................

การจัดการงานบุคคล (PM) รุนที่ .................................

หลักสูตร:

คําชี้แจงในกรอกใบสมัคร

1. กรุณากรอกขอความใหครบถวนและชัดเจน และใบสมัครจะตองมีคํายินยอมของนายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา

2. จะพิจารณาใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนเทานั้น และลําดับวัน-เวลาที่จัดสง




