ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล | HUMAN PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER
58/104 หมู 5 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 , e-mail: hpdccenter@gmail.com
www.hpdcthailand.com Line ID: @lgq3868b

ที่ ศศ.ช. 09/2561
19 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมและขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ
เรียน ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัด/ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น/อธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ/
กรรมการผูจดั การ/หัวหนาหนวยงาน/เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝกอบรม และใบสมัครเขาฝกอบรม จํานวนรวม 11 แผน
ดวยศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจําเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธุ 2562
จํานวน 7 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตร 108 การแกปญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักสูตร 109 การแกปญหาและลดความเสี่ยงจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระบบ e-GP
หลักสูตร 110 การเจรจาตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ย
หลักสูตร 111 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ การแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร 112 การประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องตนกับการทํางานยุค AEC ภาคปฏิบัติ
หลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
รับจัดบรรยายเปนการภายในทุกหัวขอและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเห็นวาโครงการฝกอบรมทั้ง 7 หลักสูตรจะเปนประโยชนตอ ผูบริหาร หัวหนางาน บุคลากร
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานใหแกบุคลากรและสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกอ งคกร สถานที่ จัดการฝกอบรม ทุ กหลักสู ตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดิน แดง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร หากมาเปนหมูคณะหรือสมัครหลายหลักสูตร หรือจัดนอกสถานที่ สามารถติดตอรับสวนลดไดเปนกรณีพิเศษ
พรอมนี้ไดสงรายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝกอบรม และใบสมัครเขารับการฝกอบรมตามเอกสารแนบ หรือดาวนโหลดขอมูล
เพิ่ ม เติ ม ได ที่ www.hpdcthailand.com หรื อ line ID: @lgq3868b หรื อ โทร 089-7985000, 098-2490099, 020771787 ทั้งนี้ สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งานและประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบของแตละหนวยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา)
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
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ตารางการอบรมศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล ประจําเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธุ 2562
รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

วิทยากร

รอบการอบรม

หลักสูตร 108 การแกปญหา ลด ผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานราชการ
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและ และมีความเชียวชาญ
รอบ 1
การบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561
รอบ 2
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2562
หลักสูตร 109 การแกปญหา
ผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานราชการ
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
และลดความเสี่ยงจัดซื้อจัดจาง และมีความเชียวชาญ
รอบ 1
ภาครัฐ ระบบ e-GP
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
รอบ 2
วันที่ 26-27 มกราคม 2562
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักสูตร 110 การเจรจา อาจารย ดร. ศักดา วัตตธรรม
รอบ 1
ตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ย อาจารยสุดชีวัน เพ็งทอง
วันที่ 26-27 มกราคม 2562
รอบ 2
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2562
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักสูตร 111 เทคนิคการ อาจารย ภูมินทร มีขันหมาก
รอบ 1
สรางแรงจูงใจ การแกปญหา อาจารย สุรวงศ วัฒนกูล
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
และการตัดสินใจอยางมี

ประสิทธิภาพ
หลักสูตร 112 การประเมิน
คางาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

อาจารย ภูมินทร มีขันหมาก
อาจารย พิชาวุธ เพ็งทอง

หลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษ อาจารย ชรินทร ปนสุวรรณ
เบื้องตนกับการทํางานยุค
อาจารย ชิราพร ปนสุวรรณ
AEC ภาคปฏิบัติ
อาจารย จุฬาภรณ จรบุรมย

หลักสูตร 114 การเขียน
อาจารย ชรินทร ปนสุวรรณ
หนังสือราชการภาษาอังกฤษ อาจารย ชิราพร ปนสุวรรณ
อาจารย จุฬาภรณ จรบุรมย

คาลงทะเบียน

4600*

4600*

4600*
4600*

ระยะเวลาอบรม 2 วัน
รอบ 1
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561
รอบ 2
วันที่ 26-27 มกราคม 2562
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
รอบ 1
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561
รอบ 2
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

4600*

ระยะเวลาอบรม 2 วัน
รอบ 1
วันที่ 26-27 มกราคม 2562
รอบ 2
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2562

4600*

4600*

วิทยากรในสังกัดเพิ่มเติม หัวขอการจิตวิทยาการบริหาร ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ Coaching
1. ศาสตราภิชาน เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ
2. อาจารย ภูมินทร มีขันหมาก
3. อาจารย สัตกร วงศสงคราม

4. อาจารย สุขุม นวลสกุล
5. อาจารย สุรวงศ วัฒนกูล
6. ผศ.ดร. นิภา แกวศรีงาม

หมายเหตุ *หากมาเปนหมูคณะ, สมัครหลายหลักสูตร, รับจัดนอกสถานที่ สามารถติดตอไดเปนกรณีพิเศษ*
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได
ที่ Line@official

การสมัครเขารับการอบรมสัมมนา
1. สมัคร online ไดที่
http://highway.thegreenberry.com/newregister/

2. หรือสมัครผาน
QR code
Line QR Code
3. หรือดาวนโหลดใบสมัครหรือขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.hpdcthailand.com
4. หรือใบสมัครที่แนบมานี้
5. สงใบสมัคร และชําระคาลงทะเบียนไดตั้งแตบดั นี้เปนตนไปจนถึง 7 วันกอนวันจัดอบรม
ติดตอสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 089-7985000, 098-2490099, 020771787 ที่ line ID: @lgq3868b หรือ e-mail: hpdccenter@gmail.com
6.โอนเงินผาน บัญชีออมทรัพย ชื่อ บจก.ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-0-28716-4
เมื่อโอนเงินแลวและกรุณาเขียนรายชื่อผูเขารับการอบรม ชื่อหนวยงาน และชื่อหลักสูตรในใบ
โอนเงินใหชัดเจน และโปรดสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัคร ทาง line ID:
@lgq3868b หรืออีเมล hpdccenter@gmail.com หรือโทร 098-2490099,020771787
ทั้งนี้ คาลงทะเบียนรวม VAT แลว กรณีหัก ณ ที่จาย ที่อยู บริษัท ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
จํากัด (สํานักงานใหญ) 58/104 หมู 5 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12150 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105560095493
สถานที่จัดการฝกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 และจะสํารองหองพักตามที่
ระบุมาในใบสมัคร รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีหวยขวาง ประตู 3
หมายเหตุ กรณีขออนุมัติไมทัน หรือ ลาชาทางเทคนิคสามารถติดตอทางศูนยฯไดโดยตรงโทร
098-2490099
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กําหนดการหลักสูตร 108 การแกปญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานราชการและมีความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การแกปญหาลดความเสีย่ งการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยบรรยายเทคนิคการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ลดการรองเรียน ลดการความผิดพลาด ปญหาที่พบบอย และแนวทางแกไข
เกี่ยวกับ การทํา TOR เทคนิคการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจาง เทคนิคการควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ มี
แบบฝกหัดปฏิบัติการ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร หัวหนางานพัสดุ หัวหนาทุกหนวยงาน ผูปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ผูม ีสวนเกี่ยวของกับการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
วันแรก
9.00 - 10.30 น. 1 หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการแกปญ
 หา ลดความเสีย่ งการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2 เทคนิคการทํา TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการรองเรียน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดืม่
10.45 - 12.00 น. 3 เทคนิคการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข
4 กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 1 เทคนิคการบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ
2 ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไขระหวางการบริหารสัญญา
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดืม่
14.45 - 16.00 น. 4 กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
วันที่สอง
9.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

1 เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
2 เทคนิคการควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข
3 กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
1 กรณีศกึ ษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2 กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 109 การแกปญหาและลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระบบ e-GP
โดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิงานระบบ e-GP การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม สาธิตการสราง
แผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-EP ยกตัวอยาง ปญหาที่มักพบและแนวทางแกไข การสรางโครงการจัดซื้อจัดจางวิธีเจาะจง
แนวทางปฏิบัติในอนาคต แนวทางการบันทึกขอมูลในใบสั่งซื้อ การบริหารสัญญา และการยอนขั้นตอนในระบบ e-EP สาธิตการ
สรางโครงการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ e-market สาธิตการจัดทําประกาศ การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-bidding สาธิตแนวทางตรวจ
เอกสาร และพิจารณาผลสําหรับวิธี e-bidding สาธิตการบันทึกขอมูลในสัญญาจางกอสราง สาธิตการบันทึกขอมูลหลักประกัน
สัญญาและการบริหารสัญญา สําหรับวิธี e-bidding และการคืนหลักประกันสัญญา ทุกหัวขอมีการยกตัวอยาง แจงปญหาที่มักพบ
และแนวทางแกไข
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานพัสดุ
วันแรก
9.00 - 10.30 น. การปฏิบัติงานระบบ e-GP และ การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. สาธิตการสรางแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-EP ยกตัวอยาง ปญหาที่มักพบและแนวทางแกไข
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. การสรางโครงการจัดซื้อจัดจางวิธีเจาะจง และแนวทางปฏิบัติในอนาคต
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. แนวทางการบันทึกขอมูลในใบสั่งซื้อ พรอมยกตัวอยางปญหาที่มักพบและแนวทางแกไข
การบริหารสัญญา และการยอนขั้นตอนในระบบ e-EP
วันที่สอง
9.00 - 10.30 น. สาธิตการสรางโครงการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ e-market
พรอมยกตัวอยาง ปญหาที่มักพบและแนวทางแกไข
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. สาธิตการจัดทําประกาศ การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-bidding
พรอมยกตัวอยาง ปญหาที่มักพบและแนวทางแกไข
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสําหรับวิธี e-bidding
สาธิตการบันทึกขอมูลในสัญญาจางกอสราง พรอมยกตัวอยางปญหาและแนวทางแกไข
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. สาธิตการบันทึกขอมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สําหรับวิธี e-bidding
สาธิตการการคืนหลักประกันสัญญา พรอมยกตัวอยางปญหาและแนวทางแกไข
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 110 การเจรจาตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ย
อาจารยสุดชีวัน เพ็งทอง

อาจารย ดร. ศักดา วัตตธรรม

วัตถุประสงคหลักสูตร
เรียนรูเ กี่ยวกับที่มาความหมายของการเจรจาตอรอง และการไกลเกลี่ย หาขอตกลงในการเจรจา การไกลเกลี่ยกรณีพิพาท
ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวกับการเจรจาอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบตั ิเพื่อใหสามารถนําไปปรับใช ทั้งใน
ชีวติ ประจําวัน และการปฏิบัติงาน เพื่อระงับขอพิพาททีเ่ กิดขึ้นระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ระหวางบุคคล ของหนวยงานตางๆ
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอคูเ จรจา
เรียนรูจ ากกรณีตัวอยางจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการเจรจา และมีประสบการณการปฏิบัติงานตรง
ในการเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ย และการเยียวยา จากกรณีตัวอยางในแตละกรณีจากหลากหลายหนวยงาน เชน โรงพยาบาล โรงเรียน
คูกรณีรายบุคคล หนวยงานตอหนวยงาน ทุกระดับความรุนแรง
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร เจาของกิจการ หัวหนางานทุกหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน ผูใ หบริการอาชีพตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน และ
หนวยงานตางๆ
วันแรก
9.00 - 10.30 น. 1 ที่มาและความหมายของการเจรจาตอรอง และการไกลเกลีย่
2 ประเภทประเด็นกระบวนการ ทักษะที่ใชในการเจรจาตอรอง และการไกลเกลี่ย
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 3 ปญหาและอุปสรรค ของการเจรจาตอรอง และการไกลเกลีย่
4 ฝกปฏิบัตกิ าร
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 1 ขั้นตอนกอน ขั้นตอนระหวาง ขั้นตอนหลังการเจรจาตอรอง และการไกลเกลี่ย
2 สรุป และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 4 ฝกปฏิบัตกิ ารเจรจาตอรอง และการไกลเกลี่ย
วันที่สอง วิทยากร อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัตงิ าน เจรจาตอรองไกลเกลี่ย โดยตรง
9.00 - 10.30 น. 1 ปญหาที่มักพบในการเจรจาไกลเกลีย่
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2 กรณีตวั อยางการเจรจาไกลเกลี่ย และการเยียวยา ตามระดับความรุนแรงของระหวางผูใหและผูร ับบริการ
เชนโรงพยาบาล โรงเรียน และหนวยงานตางๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 1 ฝึ กเทคนิคการเจรจาไกล่เกลีย
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
2 กรณีตวั อย่างการเจรจาไกล่เกลียอืนๆเช่นระหว่างบุคคล ระหว่างคูค่ ้ า ระหว่างหน่วยงานเป็ นต้ น

หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 111 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ การแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
อาจารย ภูมินทร มีขันหมาก

อาจารย สุรวงศ วัฒนกูล

วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การจูงใจให้ ทีมมีความร่วมมือและใช้ ภาวะความขัดแย้ งในเชิงสร้ างสรรค์
การกําหนดกระบวนการทํางานร่วมกันและการตัดสินใจทีเหมาะสม เข้ าใจพฤติกรรมส่วนบุคคลทีอาจเอือต่อการอยูร่ ่ วมกัน
สมาชิกรู้จกั และเข้ าใจตนเอง และสมาชิกอืน ทีมงานมีความสัมพันธ์ ทีดีตอ่ กัน การใช้ ความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปญหา
หลักการแก้ ปัญหา ไหวพริ บในการจัดการกับปั ญหาเฉพาะหน้ า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ ากับปัญหา การจูงใจในการทํางาน
เป็ นทีม การกําหนดเป้าหมายเดียวกันของทีมงาน กําหนดหน้ าทีและบทบาททีชัดเจน อยางมีสวนรวม หน่วยงานอืน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร เจาของกิจการ หัวหนางานทุกหนวยงาน ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ผูปฏิบตั ิงาน
วันแรก วิทยากร อาจารย สุรวงศ วัฒนกูล
หัวขอ เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
9.00 - 10.30 น. 1.1 ชุดความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปญหา การเรียนรูไ ลฟสไตลและหัวใจการแกปญหา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.2 ทัศนมิติ 360 องศาเพือใคร่ครวญตัดสินใจ ลูกโซ่ 5 Whyในการพินิจเบาะแสปั ญหา
1.3 ภาคปฏิบัติ Case Study
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 2.1 ลักษณะ FEB ปัญหาสากลและวิธีคลีคลาย กลเม็ดขจัดปั ญหาสําคัญทีเป็ นกับดักองค์กร
2.2 ไหวพริ บในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ ากับปัญหาพืนฐาน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.3 ภาคปฏิบตั ิ
Ideas Activity ภาคปฏิบัติ Case Study
วันที่สอง วิทยากร ดร. ภูมินทร มีขันหมาก หัวขอ เทคนิคการสรางแรงจูงใจ และการทํางานเปนทีม
9.00 - 10.30 น. 1.1 ทํางานอยางไรใหมีความสุข มิติแหงสัมพันธภาพ สรางพลังในการรวมงาน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 11.15 น. 1.2 กรณีศึกษา ใหมีประสบการณเพิ่มจากตัวอยางจริง
11.15 - 12.00 น. 1.3 การสือสารทีมีพลังสร้ างประสิทธิภาพในการร่วมงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 2.1 การทํางานเป็ นทีม ทัศนะคติเชิงบวกของการทํางานสมัยใหม่
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 Workshop ปลุกยักษในการทํางานจริง
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 112 การประเมินคางาน การประเมินปฏิบัตงิ าน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อาจารย. ภูมินทร มีขันหมาก

อาจารย พิชาวุธ เพ็งทอง

วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การวิเคราะหคางาน การประเมินคางานในภาระงานนั้น การกําหนด
ขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบตางๆ ปญหาและแนวทางแกไขในการประเมินผล
ฝกปฏิบตั กิ ารขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านครบวง PDCA เนนเทคนิคการแจงผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงคของบุคลากร การสรางแรงจูงใจ การธํารงรักษาบุคลากร
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร เจาของกิจการ หัวหนางานทุกหนวยงาน ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การประเมินการปฏิบัติงาน
วันแรก วิทยากร อาจารย พิชาวุธ เพ็งทอง
หัวขอ 1. เทคนิคในการประเมินคางานแบบตาง ๆ และการมอบหมายงาน เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบตาง
9.00 - 10.30 น. 1.1 หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการประเมินคางาน (Job Evaluation)
1.2 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เพื่อประเมินคางาน/การมอบหมายงาน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหงานดวย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ)
1.4 ฝกปฏิบตั ิการประเมินคางานดวยเทคนิคการประเมินคางานแบบ Civil Service Commission
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. 2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตาง ๆ
2.3 ฝกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกําหนดตัวชี้วัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ”
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ปญหาและแนวทางแกไขในการประเมินผล
2.5 ฝกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกําหนดตัวชี้วัดตามกระบวนการทํางาน”
2.6 ฝกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานหรือสมรรถนะ
วันที่สอง วิทยากร อาจารย. ภูมินทร มีขันหมาก
หัวขอ1. ฝกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เนนเทคนิคการแจงผลการปฏิบัตงิ าน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุคลากร การสรางแรงจูงใจ
9.00 - 10.30 น. 1.1 ฝกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.2 ฝกปฏิบัติการ เทคนิคการแจงผลการปฏิบัติงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
หัวขอ 2. ฝกปฏิบัตกิ ารขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุคลากร
13.00 - 14.30 น. 2.1 ฝกปฏิบัติการขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงค
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 วิธีการธํารงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องตนกับการทํางานยุค AEC ภาคปฏิบัติ
อาจารย ชรินทร ปนสุวรรณ
อาจารย ชิราพร ปนสุวรรณ
วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใชบอยในการใชภาษาอังกฤษ มีความรูและ
สามารถอานออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องตนเกี่ยวกับการ การกลาวตอนรับ การแนะนําตัวและผูอื่นในตําแหนง
หนาที่ตางๆ การนําเสนอขอมูลตอผูมาเยือน การนําเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกลาวอําลา สามารถการ
เขียนอีเมลเพื่อประสานงานเบื้องตน และหนังสือราชการเบื้องตน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร หัวหนางานทุกหนวยงาน เจาของกิจการ ผูปฏิบัติงานทั่วไป ผูสนใจทั่วไป
วันแรก
หัวขอ 1. ฝกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องตน การกลาวตอนรับ
9.00 - 10.30 น. 1.1 วัดทักษะจัดกลุมผูอบรม ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ
1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จําเปนตองรูในการใชภาษาอังกฤษทั่วไป
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 การกลาวตอนรับ การกลาวทักทาย การแนะนําตัวและผูอื่นตําแหนงตางๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น. 1.4 ฝกปฏิบัตกิ ารกลาวตอนรับ การแนะนําตัวและผูอื่นในตําแหนงหนาที่ตางๆ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 1.5 ฝกปฏิบัติการการนําเสนอขอมูลตอผูมาเยือน การนําเยี่ยมชมหนวยงาน
วันที่สอง
หัวขอ 2. ฝกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องตน การรับรองผูมาเยือน
9.00 - 10.30 น.
2.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกลาวอําลา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2.2 ฝกปฏิบัติสนทนาในการเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกลาวอําลา
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น. 2.4 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมลเพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องตน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.5 ฝกปฏิบัติการ การเขียนอีเมลเพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องตน
หมายเหตุ 1. วิทยากรเปนกันเอง รับผูเขาอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแตเริ่มตน
2. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการหลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
อาจารย ชรินทร ปนสุวรรณ/อาจารย ชิราพร ปนสุวรรณ/อาจารย จุฬาภรณ จรบุรมย
วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ และไดรับตัวอยางหนังสือราชการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือราชการ
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อติดตอราชการอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับหนวยงานที่ตองใชภาษาอังกฤษ รูปแบบองคประกอบ
ของหนังสือประสานงานราชการภาษาอังกฤษประเภทตางๆ หลักการเขียน สํานวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภท
ตางๆ เชน หนังสือเชิญ หนังสือสอบถามขอมูลหรือใหขอมูล หนังสือตอบรับ ปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม หนังสือแสดง
ความขอบคุณ แสดงความเสียใจ เปนตน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบตั งิ านเกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ และผูส นใจอื่นๆ
วันแรก
9.00 - 10.30 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองคประกอบของหนังสือประเภทตางๆ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองคประกอบของหนังสือประเภทตางๆ
หลักการเขียน พรอมยกตัวอยาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. สํานวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทตางๆ
การเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามขอมูลหรือใหขอมูล พรอมตัวอยาง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. ฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามขอมูลหรือใหขอมูล พรอมตัวอยาง
วันที่สอง
9.00 - 10.30 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. ฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น. การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. ฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

สมัคร online ไดที่ http://highway.thegreenberry.com/newregister/ หรือกรอกตามแบบฟอรมนี้
1.ชื่อ………………………………………………………………………………….……..ตําแหนง…………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………………………………E-mail Address……………………………………………………………………..
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนที่ชําระ...........................
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนที่ชําระ...........................
2.ชื่อ………………………………………………………………………………….……..ตําแหนง…………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………………………………E-mail Address……………………………………………………………………..
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนที่ชําระ...........................
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนที่ชําระ...........................
(ในกรณีที่มีผลู งทะเบียนมากกวา 2 ทานหรือลงมากกวา 2 หลักสูตร สามารถแนบเอกสารเพิม่ เติมไดและระบุรายละเอียดการสมัคร)
หนวยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูเลขที…่ ………………………ซอย…………………………………ถนน………………………………ตําบล…………………………………………………….....
อําเภอ…………………………………………จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย… ……………………………………………….
โทรศัพท…………………………………………โทรสาร………………………………………
การรับสมัครและชําระคาลงทะเบียน
1.สงใบสมัครและหลักฐานการชําระคาลงทะเบียน กอนวันอบรม 7 วัน ทาง line ID: @lgq3868b หรือ
email: hpdccenter@gmail.com
2.โอนเงินผาน บัญชีออมทรัพย ชื่อ บจก.ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-0-28716-4
เมื่อโอนเงินแลวและกรุณาเขียนรายชื่อผูเขารับการอบรม ชื่อหนวยงานและชื่อหลักสูตรในใบโอน
เงินใหชัดเจน และโปรดสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัคร ทางline ID:
@lgq3868b หรืออีเมล hpdccenter@gmail.com
3. ออกใบเสร็จในนาม ชื่อและที่อยู หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี)
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การรับประธานอาหาร ( ) ทั่วไป
( ) อื่นๆ (…………………………….)
สํารองหองพักเดี่ยวราคา 1400 บาท/คืน (เตียงเดี่ยว) …….หอง จํานวน.......คืน เขาพักวันที่………………….…ถึงวันที…่ ………...............
สํารองหองพักคูร าคา 1400 บาทตอคืน (เตียงคู) …….หอง จํานวน.......คืน เขาพักวันที…่ ……………….…..ถึงวันที่………………...............
ชําระคาที่พกั พรอมคาลงทะเบียน ผูจัดจะสํารองหูองพัก พรอมอาหารเชา
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10400 รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีหวยขวาง ประตู 3
รวมคาลงทะเบียน................................บาท คาที่พัก....................................... บาท
□ สงหลักฐานการโอนมาดวยแลว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 line ID: @lgq3868b
หรือที่ https://www.hpdcthailand.com/
ลงชื่อ……………………………………………………………ผูสมัคร
(…………………………………………………….......)
ตําแหนง…………………………………………………………………
วันที่…………………………………………………………………......

