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เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ 
เรียน ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/อธิบดี/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อธิกำรบดี/
 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/หัวหน้ำหน่วยงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม และใบสมัครเข้ำฝึกอบรม จ ำนวนรวม 3 หน้ำ 2 แผ่น 
 

 ด้วยศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ประจ ำเดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 4 
หลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสูตร 117  เจาะลึกพรบ.ความรับผิดทางละเมิด/ เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ค่ำลงทะเบียน 3,000 บำท โดย อำจำรย์กริช บัวทอง อดีตผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์
และประเมินผลคดีปกครอง ส ำนักควำมรับผิดทำงแพ่ง กรมบัญชีกลำง 

5 ก.ค. 62 

หลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ 
ค่ำลงทะเบียน 4,800 บำท โดย อำจำรย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภำ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกหน่วยงำนรำชกำร 

6-7 ก.ค. 62 

หลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Gramma และศัพท์โดยใช้โปรแกรม 
Rangsan – Mind Map Solution (โหลดโปรแกรมฟรี/ให้น ำโน้ตบุคมำด้วย) 
ค่ำลงทะเบียน 4,800 บำท โดย อำจำรย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ 

6-7 ก.ค. 62 

หลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานส านักงาน และงานทั่วไป (ให้น ำโน้ตบุคมำด้วย)  
ค่ำลงทะเบียน 4,800 บำท โดย อำจำรย์ ดร.สำธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกมหำวิทยำลัยของรัฐ 

6-7 ก.ค. 62 

รับจัด OD หรือบรรยำยเป็นกำรภำยใน (In-house) ทุกหัวข้อและหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงำนต้องกำร 
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชำติ (รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล, รศ.นิภา แก้วศรีงาม, ฯลฯ) 

 

 หำกสมัครหลำยหลักสูตร หรือมำเป็นหมู่คณะ หรือจัดนอกสถำนที่ สำมำรถติดต่อรับส่วนลดได้เป็นกรณี
พิเศษ สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ได้ส่งรำยละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเอกสำรแนบ หรือ
ดำวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร 098-2490099, 
02-0771787 ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนสามารถโอนหรือจ่ายหน้างานได้ และเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตำมระเบียบของแต่ละหน่วยงำน  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

ศ 

                                               (นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา) 
                                                      ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

           มีด้านหลัง…/

 
สมัครออนไลน์ 

 
Line สอบถามข้อมูล 
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ก าหนดการหลักสูตร 117 เจาะลึกพรบ.ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์กริช บัวทอง  
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง ส านักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง 
09.00 - 12.00 น. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันกำรทุจริตแห่งชำติ/ส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน และระเบียบส ำนักนำยกที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดทำงละเมิด เพื่อลดควำมเสียหำยให้กับภำครัฐ และ
ผู้ปฏิบัติงำน กรณีศึกษำตัวอย่ำง 
13.00 - 16.00 น. พรบ.ควำมรับผิดทำงละเมิดฯ และแนวปฏิบัติล่ำสุดเพื่อกำรป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 
และกำรพัสดุ กรณีศึกษำกำรตั้งกรรมกำรและกำรสอบข้อเท็จจริง กำรท ำส ำนวนคดีละเมิด กรณีศึกษำตัวอย่ำง 
 

ก าหนดการหลักสตูร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ 
 

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ 
วันแรก 09.00 - 16.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรจัดท ำสัญญำ/ กำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสัญญำหรือ
ข้อตกลง/กำรงดหรือลดค่ำปรับ/กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำ/กำรแจ้งกำรเรียกค่ำปรับ/ กำรสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ/ กำร
ค ำนวณค่ำปรับ 
วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำร ตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรือจ้ำง (รวมทั้งกำรเช่ำ)/ กำร
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ/ กำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง/กำรบอกเลิกสัญญำ/กำรรับ
และกำรคืนหลักประกันสัญญำ/ หลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ/ หลักประกันผลงำน 
  

ก าหนดการหลักสตูร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Gramma และศัพท์  
โดยใชโ้ปรแกรม Rangsan –Mind Map Solution (โหลดโปรแกรมฟรี/ให้น าโนต้บุคมาดว้ย) 

 

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ 
วันแรก 09.00 - 16.00 น.  Fundamental English Editing and Revision for daily writing by Rangsan –Mind 
Map Solution/ กำรใช้  Dictionaries ทั้ง 3 ประเภทพื้นฐำน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และพัฒนำกำรเขียน/Essential 
Grammar for English editing and revision/ Sentence and Part of Speech Analysis 
วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. Process of Editing and Revision/ The use of Editing and Revision Checklist/ 
Practices Editing and Revision: Daily Life English Editing/ Grammar error editing/ Sentence level editing 
 

ก าหนดการหลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานส านักงาน และงานทั่วไป (ให้น าโน้ตบุคมาด้วย) 
 

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
วันแรก 09.00 - 16.00 น. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล/กำรสร้ำงฐำนข้อมูลโดยใช้ Excel/กำรดึงข้อมูลที่เป็น 
Text File มำใช้งำน Excel/ กำรแปลงข้อมูลที่เป็น Report จำก Text File ให้เป็น Database Format อย่ำงรวดเร็ว/กำร
ค้นหำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลโดยใช้ Filter และ Advanced Filter/กำรสร้ำงรำยงำนแบ่งกลุ่ม กลุ่มข้อมูลแบบซ้ ำซ้อนหลำย
ระดับ/เทคนิคในกำรจัดกำรกับฐำนข้อมูลเพื่อให้ท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 
วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. กำรประยุกต์ใช้ค ำสั่งเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล/กำรเรียงล ำดับข้อมูลแบบง่ำยและแบบ
ซับซ้อน/กำรใช้ตัวคัดกรองแบบง่ำยและซับซ้อน (Advance Filter) และค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง/กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือกำรคัด
กรองกับกำรค ำนวณในระบบฐำนข้อมูล/กำรสร้ำงรำยงำนสรุป (Subtotals) เพื่อวิเครำะห์ และจัดสร้ำงรำยงำนส ำหรับระบบ
ฐำนข้อมูล/กำรบริหำรจัดกำรและวิเครำะห์กับข้อมูลโดยกำรใช้ตำรำงไพวอท (Pivot Table) 
 

หมายเหตุ เวลำ 10.30 - 10.45 และ14.30 - 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 
12.00 - 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
สมัคร online ได้ที ่http://highway.thegreenberry.com/newregister/ 
หรือกรอกตามแบบฟอร์มนี้ 
1. ช่ือ     ต ำแหน่ง       

รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี    ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระ   
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี    ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระ   

2. ช่ือ     ต ำแหน่ง         
เบอร์โทรศัพท์มือถือ   E-mail Address        
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี    ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระ   
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี    ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระ   

(ในกรณีที่มีผูล้งทะเบียนมำกกว่ำ 2 ท่ำนหรือลงมำกกว่ำ 2 หลักสูตร สำมำรถแนบเอกสำรเพิม่เตมิไดแ้ละระบุรำยละเอียดกำรสมัคร) 
หน่วยงำนท่ีสังกัด            
ที่อยู่เลขท่ี  ซอย   ถนน   ต ำบล     
อ ำเภอ   โทรศัพท์    โทรสำร      

 

การรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 
1. ส่งใบสมัครและหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 3 วัน ทำง line ID: @lgq3868b  

หรือ email: hpdccenter@gmail.com หรือ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนหน้างานได้ 
2. โอนเงินผ่ำน บัญชีออมทรัพย์ ช่ือ บจก.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  

   ธนาคารกรุงไทย สำขำ ถนนศรอียุธยำ  
   เลขท่ีบัญชี 013-0-28716-4 

เมื่อโอนเงินแล้วและกรณุำเขียนรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ช่ือหน่วยงำนและช่ือหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน  
และโปรดส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน พร้อมใบสมัคร ทำงline ID: @lgq3868b  
หรืออีเมล์ hpdccenter@gmail.com  

3. ออกใบเสร็จในนำม ช่ือและที่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี (ถ้ำมี)  
             
              
กำรรับประธำนอำหำร ( ) ทั่วไป  ( ) อื่นๆ (    ) 
ส ำรองห้องรำคำ 1,400 บำท/คนื (เตียงใหญ่)  ห้อง ผู้เข้ำพัก คน จ ำนวน คืน เข้ำพักวันท่ี   ถึง
วันท่ี       
ส ำรองห้องรำคำ 1,400 บำท/คนื (เตียงคู่)  ห้อง ผู้เข้ำพัก คน จ ำนวน คืน เข้ำพักวันท่ี   ถึง
วันท่ี       
ช าระค่าที่พักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะส ารองหู่องพัก พร้อมอาหารเช้า 
โรงแรมเดอะพำลำสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10400 รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนีห้วยขวำง ประต ู3  
รวมค่าลงทะเบียน    บาท ค่าที่พัก    บาท 
□ ส่งหลักฐานการโอนมาด้วยแล้ว 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-2490099, 02-0771787 line ID: @lgq3868b 
หรือท่ี https://www.hpdcthailand.com/ 
 
 

ลงช่ือ     ผู้สมคัร 
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ต าแหน่ง       
วันท่ี       
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