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 เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่

     ความรับผิดชอบและกิจกรรมของหนวยงาน

     ทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ

 เพื่อสงเสริมทักษะในหนาที่การปฏิบัติงานดานทรัพยากร

    บุคคล สรางความเปนวิชาชีพใหกับผูปฏิบัติงานดาน

    ทรัพยากรบุคคลอยางแทจริง 

 เพื่อทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธใหม ๆ ของ

    การบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการทํางาน และสามารถปรับตัวใหมีความสามารถ

    และความพรอมตอการแขงขันทางการบริหารธุรกิจ

    ที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต

 เพื่อใหผูที่ทํางานดานบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีโอกาส

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความสัมพันธอันดีตอกัน

1. Leadership Development

2. HR Strategies

3. Organization Development & Change 

4. Performance Management System  

5. Career Development & Succession Planning

6. PMS & Strategic Remuneration Management

7. Strategic Talent Management   

8. HR Analytics

9. Diversity & Engagement

10. Project Management

11. Workshop “Business Simulations Games” (12 hrs./2day)

หัวขอการบรรยาย 

วัตถุประสงค

“การจัดการงานบุคคลชั้นสูง” (APM)  รุนที่ 39



1. ไดผานการอบรมหลักสูตร “การจัดการงานบุคคล” (PM) หรือ 

     จบการศึกษาระดับปริญญาโททางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล     

     หรือ หลักสูตรตอเนื่องดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เปนระยะเวลา  

     48  ชั่วโมงขึ้นไป หรือ มีประสบการณดานการบริหารงานบุคคล

     ในตําแหนง บริหาร มารวมระยะเวลา 7 ป ขึ้นไป

2. ไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา หรือ นายจาง ใหเขาอบรมตลอด

     ระยะเวลาการอบรมที่กําหนด

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม

ทานละ   38,000  +  2,660  (VAT 7 %)
  ราคารวมทั้งสิ้น  40,660.- บาท  
 (สี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)
 สมาคมฯ มิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามคําสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

คาธรรมเนียมการอบรม

สนใจติดตอสอบถาม
และสงใบสมัครกลับมาที่

 เงินสด

 เช็คสั่งจาย: "สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย"

 โอนเงินเขาบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดพราว 111 เลขที่ 052-302698-3

     บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี "สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย"

ระยะเวลา จํานวน  12  วัน
ระหวางเวลา 09.00-16.00 น.
ในระหวางวันที่ 3-4,9-11,24-25,29-30 พฤศจิกายน 2560
และ 14-16 ธันวาคม 2560
 หมายเหตุ ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม Workshop ตางจังหวัด

วัน-เวลาและรุนที่จัดการฝกอบรม

โรงแรมเอส 31 ถ.สุขุมวิท 31 หรือ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
 หมายเหตุ : สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ศภุสิรา สังวาลย (กวาง)

สมาคมการจดัการงานบุคคลแหงประเทศไทย (ฝายฝกอบรม)

2/6,2/7 ซ.ลาดพราว 113 (ชืน่สขุ) แขวงคลองจัน่

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพ 0-2374-0855#15

Email: supitsara@pmat.or.th

สถานที่การจัดฝกอบรม

วิธีการชําระเงิน

www.pmat.or.th



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




