การบริหารจัดการฝึกอบรม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การจัด
โครงการฝึกอบรม เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการฝึกอบรมจะ
บังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
โครงการฝึกอบรม หมายถึง การกาหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และครอบคลุมรายละเอียดที่จาเป็นอย่างครบถ้วน และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
วิธีการจัดการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน โดยจะต้องดาเนินไปตามลาดับขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกอบรมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่บุคคล งาน และหน่วยงานมากที่สุด และเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานและนาไปสู่
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและละเอียดยิ่งขึ้น
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านฝึกอบรม
1. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน และจัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการ และความ
จาเป็นในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการเขียนโครงการฝึกอบรม และดาเนินการจัดโครงการ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมถึงแผนการจัดฝึกอบรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ กฎ ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมในการจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม
4. ดาเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการ
อบรมเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ติดต่อประสานงานกับภาคราชการหรือภาคเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ตลอดจน
ติดตามการดาเนินการและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร
6. จัดกระบวนการฝึ กอบรม ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
องค์กร และมีการดาเนินงานได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การหาความจาเป็นในการฝึกอบรมหรือการกาหนดความต้องการฝึกอบรม
การกาหนดความต้องการในการฝึกอบรมจะอยู่บนพื้นฐานของความต้องการจากองค์กร ซึ่งจะ
พิจารณาจากนโยบายขององค์กรในด้านการพัฒนาบุคลากร และนโยบายด้านการฝึกอบรม รวมถึงการหาข้อมูล
ว่ากลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นกลุ่มใด ตาแหน่งใด มีจานวนมากน้อยเพียงใด
และควรจะต้องเป็นการจัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา และสภาพการณ์ที่จาเป็น ต่อการฝึกอบรม

-22. การสร้างหลักสูตร
เป็นขั้นตอนของการกาหนดรายละเอียดของการฝึกอบรม โดยจะต้องจัดทารายการต่างๆ
ประกอบด้ ว ย กฎระเบี ย บต่า งๆ ของทางราชการ และข้ อ บัง คับ ทางกฎหมาย นโยบายของส่ ว นราชการ
งบประมาณของหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร และความพร้อมของบุคลากร สาหรับเกณฑ์ในการ
เลื อ กวิ ธี ก ารในการฝึ ก อบรม ประกอบด้ ว ย วั น เวลา สถานที่ ค่ า ใช้ จ่ า ย วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการฝึ ก อบรม
กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม การประเมินและการรับรองผลการฝึกอบรม จากนั้น
จึงนารายละเอียดของการฝึกอบรม มาพิจารณาคู่กับนโยบายและความต้องการขององค์กร ในการฝึกอบรม
และ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สาหรับกรณีที่ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหน่วยงาน จะต้องพิจารณา
หน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมว่าจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการฝึกอบรม และมีความเหมาะสม
ถูกต้องในรายละเอียดต่างๆประกอบกัน
3. การกาหนดโครงการฝึกอบรม
การกาหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดาเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอนโดย
การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดและเหตุผลทั้งหมด ประกอบด้วย เหตุผลความจาเป็นใน
การจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตร หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม วัน เวลา สถานที่ในการฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอี ยดด้านการบริหารและ
ธุรการต่างๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการด้านการเงิน
และพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
4. การบริหารโครงการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความเข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม และมีบทบาทหลักในการอานวย
ความสะดวกให้กับวิทยากรในการจั ดการฝึ กอบรมให้กับบุคลากร ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัส ดุ
อุปกรณ์ การเงิน ฯลฯ และต้องดาเนินงานในฐานะผู้จัดการโครงการ ทาหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรมให้ดาเนินไป
ตามกาหนดการ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
5. การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
การประเมินผลที่จัดทาขึ้น เพื่อตรวจสอบว่า การฝึกอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
และผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม ข้อมูล ที่น ามาใช้ในการประเมินผลคือ รายละเอียดความต้องการและแผนการ
ฝึ กอบรม รวมทั้ง บั น ทึกต่ างๆที่ ได้ จ ากการจั ดฝึ ก อบรม การประเมิ นผลต้ อ งน าเกณฑ์ ในรายละเอี ยดแผน
ฝึ ก อบรมมาพิจ ารณา มี ก ารรวบรวมข้ อมู ล และจั ด ท ารายงาน รายละเอี ย ดในรายงานควรประกอบด้ ว ย
รายละเอียดความต้องการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล สรุปผล
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม
ผู้ที่ป ฏิบั ติงานในตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลด้านฝึ กอบรม จาเป็นจะต้องมีความรู้ในกฎ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ เนื่องจาก การปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม เป็นการทางานร่วมกับฝ่าย
อื่น ที่เกี่ย วข้อง อาทิ ฝ่ ายการคลั งและพั ส ดุ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายสรรหาบุคลากรและคัดเลื อ ก ฯลฯ ดังนั้ น
ระเบียบต่างๆที่จะต้องทราบ ประกอบด้วย
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

-32. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. หนังสือเวีย นกรมบั ญชีกลาง ว.193 เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยระเบียบและคาสั่งเฉพาะกาล ตามแต่กรณีของการจัดฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตรในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
การบริหารโครงการฝึกอบรม
เมื่ อ เขี ย นโครงการฝึ ก อบรม และเสนอขออนุ มั ติ ไ ปตามขั้ น ตอนเรี ย บร้ อ ย เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมควร จะต้องร่วมกันวางแผนดาเนินการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ
ซึ่งระบุถึงกิจกรรมต่างๆ ขั้นตอน และแนวทางที่จะดาเนินการอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุลาดับการกระทา
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยว่าสิ่งใดจะต้องดาเนินการก่อน - หลัง ตลอดจนกาหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สาหรับแต่ละกิจกรรมอันเป็นการแบ่งงานกัน ทาไว้ด้วยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของ โครงการฝึกอบรม
ซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรมยาวนาน และมีการฝึกอบรมหลายหมวดวิชา ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดาเนินงาน เป็นไป
อย่างมีระบบ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีขั้นตอน รู้ข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิด ความร่วมมือ ประสานงานกันระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน สะดวกในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน อาจช่ว ยลด ปัญหาและอุปสรรค และช่ว ยทาให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารโครงการฝึ กอบรมดาเนิน ไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ เราอาจแบ่ง การวาง
แผนการดาเนินงานฝึกอบรม ออกเป็น 3 ส่วน คือ
- การดาเนินงานสาหรับระยะเวลาก่อนการฝึกอบรม
- การดาเนินงานสาหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม
- การดาเนินงานสาหรับช่วงหลังการฝึกอบรม
การวางแผนการดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการฝึกอบรม อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่ างกัน
ออกไป ตามความเหมาะสม แต่คงมีขั้นตอนและกิจกรรมที่สาคัญ ๆ คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้เป็นรายการเพื่อการตรวจสอบ ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกอบรม จะต้องดาเนินการในการ
บริหารโครงการฝึกอบรม

-4การดาเนินงานสาหรับระยะเวลาก่อนการฝึกอบรม
นับตั้งแต่การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
เตรียมดาเนินงาน ในการจัดการ ฝึกอบรม ก่อนวันเปิดการฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การคัดเลือกวิทยากรและเชิญวิทยากร ควรต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ควรพิจารณากาหนดตัวบุคคลซึ่งเหมาะสมจะเชิญเป็นวิทยากรในการฝึ กอบรม
สาหรับแต่ละหัวข้อวิชา โดยพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง จัดลาดับรายชื่อไว้
หัวข้อละ 2 - 3 ราย เพื่อจะได้ดาเนินการเชิญตามลาดับ สาหรับการพิจารณาคัดเลือกวิทยากร โดยทั่วไปจะ
พิจารณาถึงคุณสมบัติในด้าน
1) ความรอบรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ ในเรื่องที่ ฝึกอบรม
2) ความสามารถในการสื่ อ ความ อธิ บ าย ยกตั ว อย่ า ง ให้ เ ป็ น ที่ เ ข้ า ใจหรื อ
ความสามารถ ในการนาเสนอ หรือดาเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรมซึ่งจาเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
ครั้งนั้น ๆ และ
3) ความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติส่วน บุคคล ซึ่งจะทาให้วิทยากรท่านนั้น ๆ เป็นที่
ยอมรับนับถือ ของผู้เข้าฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เชิญ
1.2 เมื่อมีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะขอเชิญเป็นวิทยากรแล้ว ควรติดต่อทาบทามวิทยากรเป็น
การภายในตามลาดับ โดยแจ้ง ให้วิทยากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม ซึ่งหัวข้อวิชาที่ขอเชิญ
เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ประเด็นหลัก ที่ผู้จัดประสงค์จะขอให้วิทยากรดาเนินการฝึกอบรมให้
ครอบคลุม เทคนิคการฝึกอบรมที่เสนอแนะ ตลอดจน คุณสมบัติและ จานวนของ ผู้เข้ารับการอบรม และวัน เวลาสาหรับหัวข้อวิชานั้น
1.3 เมื่อวิทยากรตกลงรับเชิญไว้แล้ว จึงส่งหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดของวิทยากร พร้อมทั้งแนบเอกสารที่วิทยากรควรทราบ ได้แก่
รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม กาหนดการฝึกอบรม รายละเอียดหัวข้อวิชา รายงานการประเมินผลการ
ฝึกอบรม ในหัวข้อวิชาที่ขอเชิญ (ในกรณีเป็นวิทยากรรายเดิมในรุ่นก่อนหน้านั้น) เป็นต้น
1.4 เมื่อวิทยากรได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้จัดฝึกอบรมควรติดต่อขอพบ
วิทยากรเพือ่
1) ไปขอรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมหัวข้อที่รับเชิญ
2) ขอรับทราบประวัติของวิทยากรโดยอาจนาแบบฟอร์มประวัติวิทยากรไปให้กรอก
หรือขอรับประวัติวิทยากร ซึ่งวิทยากร บางรายอาจมีอยู่แล้ว
3) สอบถามเกี่ยวกับเทคนิคฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้
4) การจัดสถานที่ฝึกอบรมที่วิทยากรต้องการ
5) สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม และความต้องการในการจัด
รถรับ-ส่งของวิทยากร
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2.1 การจองสถานที่
ในกรณีใช้ส ถานที่ฝึ กอบรมของหน่วยงานของผู้ จัดโครงการฝึ กอบรมเอง ผู้ รับผิ ดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับสถานที่ เพียงแต่ ดาเนินการขอจองใช้สถานที่ล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 - 2
เดือน แต่หากเป็นกรณีจัดฝึกอบรมในต่างจังหวัด ซึ่งจาเป็น ต้องใช้สถานที่ของส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ผู้รับผิดชอบจาเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับอัตราค่าเช่า หรือค่าบริการ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โดยเฉพาะในกรณีของส่วนราชการอื่น และรัฐวิสาหกิจ อาจมีระเบียบ วิธีการ ในการใช้สถานที่ ซึ่งต้องทาความ
เข้าใจและถือปฏิบัติในการขอใช้สถานที่ ด้วย หากเป็นกรณีใช้สถานที่ของเอกชน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้า
พัก ตลอดจนใช้บ ริ การอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการฝึ กอบรมอยู่แล้ ว เจ้าของสถานที่มัก
ให้บริการในการใช้สถานที่ฝึกอบรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ก็อาจมีข้อจากัดในการใช้ เช่น ต้องไม่เกิน
เวลาที่กาหนด ดังนี้ เป็นต้น
2.2 การเลือกใช้สถานที่อบรม
ผู้มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม[1] กล่าวถึงหลักการเลือกใช้ห้องประชุมซึ่งจะใช้ในการ
ฝึกอบรมพอสรุปได้คือ
1) ให้เลือกห้องที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก เหมาะสมพอดีกับจานวนผู้เข้าอบรมและเหมาะสม
กับเทคนิควิธีการฝึกอบรม หรือกิจกรรมในการฝึกอบรม อย่าให้ใหญ่หรือเล็กเกินไป
2) ควรเป็นห้องที่มีทางเข้า-ออก ทางด้านหลังห้องเพียงด้านเดียว เพื่อป้องกันการเดินผ่าน
ไป-มา รบกวนบรรยากาศของการฝึกอบรม ระหว่างที่มีการฝึกอบรมอยู่
3) ควรเป็นห้องที่ทุกคนมองเห็นกันได้ เมื่อพูดก็สามารถได้ยินเสียงกันและกันอย่างชัดเจน
(อาจโดยการใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งควรมีจานวนไมโครโฟนอย่างพอเพียง) และสามารถกันเสียงรบกวนจาก
ภายนอกได้
4) ภายในห้องควรมีสิ่งอานวยความสะดวกสบายพอสมควร เช่น มีเครื่องปรับอากาศ
หรือไม่เช่นนั้น ก็เป็นห้องที่มีการระบาย อากาศได้ดี ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป และมีแสงสว่างพอควร ไม่จ้าหรือ
สลัวเกินไป
5) มีโสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมเตรียมพร้อม เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
2.3 การจัดสถานที่ฝึกอบรม
ในด้านการจัดห้องฝึกอบรมนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ดังนี้ ในการพิจารณา จัดสถานที่ ฝึกอบรม
1) รูปแบบ หรือ ประเภทของโครงการฝึกอบรม ว่าเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างกัน
2) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และกิจกรรมที่จะใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
3) จานวนผู้เข้าอบรม
4) ความสอดคล้องและสนับสนุนการเรียนรู้ชองผู้เข้าอบรม ตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
5) ความต้องการของวิทยากร
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ใหญ่ การจัดที่นั่งฝึกอบรม ควรจัดเป็นรูปตัวยู หรือรูปเกือกม้า หรือถ้าหากผู้เข้าอบรมมีจานวนมาก อาจจัดเป็น
รูปตัวยูซ้อนกันหลายๆ วง จะมีความเหมาะสม มากกว่าการจัดที่นั่งแบบโรงภาพยนตร์ หรือแบบห้องเรียน
เพราะจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นกันได้แทบทั้งหมด เอื้อต่อการสื่อสาร สองทาง ทั้งระหว่างผู้เข้าอบรมกับ
วิทยากร และระหว่างผู้เ ข้าอบรมด้ว ยกันเอง การจัดที่นั่งแบบโรงภาพยนตร์อาจจัด ที่นั่งได้ ส าหรับบุคคล
จานวนมากในเนื้อที่จากัด แต่ไม่ควรใช้ในการฝึกอบรม
หากเป็ นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต้องมีการแบ่งกลุ่ มฝึ กปฏิบัติ ซึ่งวิทยากรต้องคอย
ตรวจสอบความคืบหน้า และให้คา แนะนาระหว่างการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน การใช้สถานที่ฝึกอบรมอาจ
จาเป็นต้องใช้ห้องใหญ่ มีทั้งที่นั่งฟังบรรยาย และจัดแยก โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ สาหรับฝึกปฏิบัติได้ในห้องเดียวกัน
หากเป็นการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่มากนัก การจัดสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
เห็นกันและสื่อสารกันได้สะดวก จะเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจใช้โต๊ะสัมมนาเป็นโต๊ะกลม หรือรูปไข่ มี
เก้าอี้ล้อมรอบ หรือจัดโต๊ะเป็นรูปตัวยู หรือรูปตัววี แต่ถ้าเป็นการสัมมนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจานวนมาก
และจะต้องมีการสัมมนากลุ่มย่อยด้วย อาจจัดให้มีห้องประชุม ใหญ่สาหรับ การประชุม รวมกัน จัดเป็นแบบ
ห้องเรียน หรือแบบตัวยู และมีห้องสาหรับสัมมนาเป็นกลุ่มแยกต่างหาก เป็นห้องขนาดพอดี กับขนาดของกลุ่ม
มีจานวนเท่ากับจานวนกลุ่ม หรืออาจจะใช้ห้องขนาดใหญ่พอที่จะประชุมรวมได้ และแบ่งกลุ่มสัมมนา อยู่ใน
ห้องนั้น ด้วยเลย เช่นเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติ การก็ได้ แต่จะต้องเป็นห้องขนาดใหญ่พอที่จะไม่ทาให้เกิด
เสียงรบกวนกันมากเกินไป (โปรดดู ตัวอย่างการจัดห้องฝึกอบรม ในภาคผนวก หมายเลข 7)
นอกจากนั้น หากเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์
การฝึกอบรมย่อมต้องไปใช้ สถานที่ ที่มีเครื่องคอมพิ วเตอร์อยู่เป็นจานวนมากพอเพียงกับการฝึกปฏิบัติของผู้
เข้าอบรมอย่างแน่นอน
3. การวางแผนสาหรับพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม
การเปิดการฝึกอบรมนับเป็นส่วนสาคัญต่อการฝึกอบรม เพราะเป็นส่วนที่สามารถสร้าง
ความรู้สึกต่อการฝึกอบรมนั้น ๆ ได้ เป็นอย่างมาก อย่างน้อยที่สุด พิธีเ ปิด-ปิดการฝึกอบรม ทาให้ผู้เข้าอบรม
ตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของโครงการฝึ ก อบรม และความ สนั บ สนุ น ที่ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และองค์ กรหรื อ
หน่วยงานมีต่อโครงการฝึกอบรม
การเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจจัดได้ตั้งแต่แบบเป็นพิธีการใหญ่โต ไปจนถึงแบบง่ายๆไม่
เป็นทางการ และยิ่งพิธีเปิด-ปิดใหญ่โตมากขึ้นเท่าใด ผู้รับผิดชอบก็ยิ่งต้องเตรียมการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
การเตรียมการสาหรับพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน ได้แก่
3.1 การเชิญประธานในพิธี
โดยทั่วไปประธานจะเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยอมรับของผู้เข้าอบรม เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิด ชอบงานด้านการพัฒนาบุคคล ขั้นตอนการเชิญประธานที่ควรทา ได้แก่
(1) ติดต่อเป็นการภายในกับเลขานุการของประธาน เพื่อขอนัดหมายวัน -เวลาของพิธีเปิด
การฝึกอบรม
(2) ทาหนังสือเชิญประธาน โดยแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรม กาหนดการฝึกอบรม
และร่างคากล่าวรายงาน และร่าง คากล่าวเปิดการฝึกอบรม (ควรส่งล่วง หน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
(3) เรียนเตือนประธานผ่านเลขานุการ ล่วงหน้าก่อนวันเปิดการฝึกอบรม ประมาณ 1 - 2
วัน
(4) ต้อนรับและส่งประธานในวันเปิดฝึกอบรม

-73.2 การเชิญผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
โดยปกติ ผู้ ก ล่ า วรายงานควรจะต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินงาน ของโครงการฝึกอบรม นี้โดยตรง และดารงตาแหน่งในระดับรองลงมาจากประธาน ส่วนขั้นตอนการ
เชิญกระทาเช่นเดียวกับการเชิญประธาน
3.3 การเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่จะส่งหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูง วิทยากร ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหรืออาจ
เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ที่ส่งผู้เข้าอบรม มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพิธีปิดการฝึกอบรม
เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง โดยเฉพาะ เมื่อเป็น การฝึกอบรมระยะยาวและมีการแจกกิตติบัตรแสดงการผ่าน
การฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมด้วย
3.4 การประชาสัมพันธ์พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ควรติดต่อให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกาหนดการของพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม เพื่อจะได้จัดช่างภาพ มาดาเนินการถ่ายภาพพิธีเปิดการฝึกอบรม และดาเนินการประชาสั มพันธ์
โครงการฝึกอบรมให้ด้วย นอกจากนั้น บางหน่วยงานถือ เป็นเรื่องจาเป็นมากที่จะต้องจัดให้มีการถ่ายภาพหมู่
ร่วมกัน ทั้งผู้บริหารและผู้เข้าอบรมทั้งหมดหลังจากพิธีเปิดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง
3.5 การจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ในสถานที่ซึ่งจะใช้ดาเนินพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ควรจะมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อ
ใช้ในพิธี
- โต๊ะหมู่บูชา ซึ่งจัดอย่างถูกต้องตามแบบแผน พร้อมด้วยพระพุทธรูป ธูป เทียน ไม้ขีด
แจกันดอกไม้บูชาพระ
- พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ธงไตรรงค์
- ที่นั่งสาหรับประธาน ผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม
- ไมโครโฟนสาหรับประธาน และผู้กล่าวรายงาน
- แท่นพูด (Podium) สาหรับประธานในพิธี
3.6 การจัดเตรียมร่างคากล่าวรายงาน และคากล่าวของประธาน ในพิธีเปิด -ปิดการ
ฝึกอบรม
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรม ที่จะต้องดาเนินการจัดทา
ร่างคากล่าวรายงาน และ ร่างคากล่าวในพิธีเปิด -ปิดในการฝึกอบรม และจัดส่งให้แก่เลขานุการของประธาน
และผู้กล่าวรายงาน ก่อนวันเปิด-ปิดอบรมอย่างน้อย 2 วันทาการ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จัดโครงการฝึกอบรมจะเป็น
ผู้ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งนั้นๆ มากที่สุด และน่าจะทราบดีที่สุดว่าควรจะแจ้งข้อมูลใด และให้ข้อคิด
อะไรบ้างแก่ผู้เข้าอบรม ในการร่างคากล่าวเหล่านี้ อาจมีประเด็นสาคัญในการร่างดังต่อไปนี้
ก. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น (นิยมใช้ "กราบเรียน" ต่อด้วยตาแหน่งบริหารของประธานในพิธี)
- ขอบคุณประธานที่มาเป็นเกียรติ
- ความเป็น มา และ/หรือเหตุผ ลความจาเป็นที่ต้องจัดการฝึกอบรม และกลุ่ มบุคคล
เป้าหมาย
- วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
- องค์ประกอบของหลักสูตร หมวดวิชาและระยะเวลาของหลักสูตร

-8- เทคนิคฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ใช้
- วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม
- คุณสมบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม
- วิทยากรและผู้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
- เรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาท
ข. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น ให้ระบุชื่อตาแหน่งของผู้กล่าวรายงาน ตาแหน่งของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี
หัวหน้าหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม และผู้เข้าอบรมครั้งนี้ด้วย
- แสดงความรู้สึกยินดีและความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทาพิธีเปิดการฝึกอบรม
- กล่าวต้อนรับ
- แสดงความชื่นชมในจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เช่น การที่
หน่วยงานต่างๆเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม จึงส่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นจานวนมาก ฯลฯ
- เน้นความสาคัญของการฝึกอบรม
- ให้โอวาทและกาลังใจ
- ชี้แนะประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมควรจะได้รับ
- ขอบคุณวิทยากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ
- กล่าวเปิดการฝึกอบรม และอวยพรให้การฝึกอบรม ประสบความสาเร็จ
ค. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น
- ขอบคุณประธานที่ให้เกียรติ
- รายงานผลการฝึกอบรม
- ความร่วมมือของวิทยากร ผู้เข้าอบรม ผู้ดาเนินการฝ่ายต่าง ๆ
- ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม
- สรุปผลและข้อคิดเห็นในการฝึกอบรม
- เรียนเชิญประธานมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และกล่าวปิดการฝึกอบรม
ง. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น (เช่นเดียวกับคากล่าวเปิด)
- ขอบคุณผู้ดาเนินการฝึกอบรม และผู้ให้ความร่วมมือ
- แสดงความยินดีกับผลสาเร็จของการฝึกอบรม และกับผู้ผ่านการฝึกอบรม
- ให้แนวทางแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อนาไปปฏิบัติ
- อวยพรความก้าวหน้าในการทางาน
- กล่าวปิดการฝึกอบรม
3.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่จะต้องเตรียมการในช่วงพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจได้แก่
- การจัดเลี้ยงอาหารว่าง-เครื่องดื่ม สาหรับประธาน ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม
- การถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- การต้อนรับผู้มีเกียรติ ผู้เข้าอบรม และผู้เกี่ยวข้อง
- การลงทะเบียนเข้าอบรม

-9- จัดเตรียมใบเกียรติบัตรที่จะแจกผู้ผ่านการฝึกอบรม ในกรณีพิธีปิดการฝึกอบรม
- การจัดเตรีย มชุบน้ ามันที่ธูป และเตรียมกาหนดตัวบุคคลที่จะต้องคอยส่ งเทียนให้
ประธาน
- การจัดเตรียมสาเนาร่างคากล่าวรายงาน และคากล่าวในพิธีเปิด-ปิด เพื่อป้องกันปัญหา
ในกรณีผู้กล่าวรายงาน หรือประธานลืม นามา
4. การจัดทากาหนดการฝึกอบรม
เมื่อได้วางแผนการดาเนินการฝึกอบรม และเตรียมการในเรื่องวิทยากร สถานที่ การเปิด ปิดฝึกอบรม ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ จนครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมต้องเขียนกาหนดการ ฝึกอบรม ในรายละเอียดขึ้นเพื่อใช้งาน ทั้งนี้ เนื่องจากกาหนดการ
ฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีประโยชน์ในการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะ
1) กาหนดฝึกอบรมเป็นเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ รายการและ
ขั้นตอนของกิจกรรม ตลอดจนบุคคล ที่เกี่ยวข้องและบทบาทของเขาเหล่านั้นในการฝึกอบรมนั้น ๆ และ
2) กาหนดการฝึกอบรมเป็นเสมือนสื่อที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมใช้ในการนัดหมายผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่วิทยากร ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ ในอันที่จะดาเนินการหรือทากิ จกรรมต่าง ๆ ตาม
บทบาทของตนในการฝึกอบรมนั้น
ดังนั้น ในเมื่อกาหนดการฝึกอบรมทาหน้าที่เสมือนสื่อในการดาเนินการฝึกอบรมดังกล่าว
แล้ว การเขียนกาหนดการฝึกอบรม ให้สามารถเป็นที่เข้าใจได้ตรงตามที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมต้องการ จึงเป็น
สิ่งสาคัญอย่างยิ่ง จากประสบการณ์ของผู้เขียน มีวิธีการเขียน กาหนดการฝึกอบรม 3 รูปแบบ คือ
(1) กาหนดการแบบเขียนบรรยายเป็นรายบรรทัด
- เป็นการเขียนแบบแสดงรายการของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินไปในการฝึกอบรม
เรียงลาดับตามวันและเวลาของการฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยอาจมีรายชื่อของผู้นา
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนรวมอยู่ด้วย หรือไม่มีก็ได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
กาหนดการฝึกอบรม
เรื่อง "…………………………………………………."
ระหว่างวันที่ …………………………………………..
ณ …………………………………………………………….
วันที่ ...........
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม โดย ...................
ตาแหน่ง ...................
หัวข้อวิชา ...................
รับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อวิชา ...................
รับประทานอาหารกลางเย็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

- 10 วันที่ ...........
09.00 – 12.00 น.
หัวข้อวิชา ...................
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
หัวข้อวิชา ...................
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารกลางเย็น
19.00 – 21.00 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ ...........
09.00 – 12.00 น.
หัวข้อวิชา ...................
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
หัวข้อวิชา ...................
16.00 – 17.00 น.
พิธีปิดอบรม
ฯลฯ
(2) กาหนดการแบบเป็นตารางข้อมูลของกิจกรรมในการฝึกอบรม - เป็นการแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับวัน/เวลา สถานที่ รายการของกิจกรรม และวิทยากร หรือผู้ดาเนินการกิจกรรมในตารางซึ่งแบ่งเป็น
ช่อง ๆ โดยแต่ละช่องกาหนดให้แสดงข้อมูลแต่ละด้าน และยังคงแสดง ลาดับขั้นตอนของกิจกรรมตามลาดั บวัน
และเวลาเช่ น เดี ย วกั บ ก าหนดการแบบแรก ก าหนดการฝึ กอบรม แบบนี้ เป็ น ที่ นิ ยม เขี ยนกั น โดยทั่ ว ไป
เนื่องจากเขียนง่ายและอ่านเข้าใจง่าย และสามารถระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน
(3) กาหนดการแบบเป็นตารางข้อมูลชนิดเบ็ดเสร็จ - เป็นการแสดงข้อมูลเฉพาะที่สาคัญ
เกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ ชื่อหัวข้อวิชา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจุดเน้นของกาหนดการแบบนี้ อยู่ที่การ
แสดงถึงภาพรวม และลาดับขั้นตอนของการฝึกอบรมตลอด ทั้งหลักสูตร ด้วยการแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้า
เดียวกัน กาหนดการแบบนี้มีข้อดีอยู่ที่มีความกระชับ ประหยัดเนื้อที่ และทาให้ สามารถเข้าใจถึงกาหนดการ
โดยรวมของการฝึกอบรมได้โดยง่าย แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่อาจต้องงด การแสดงข้อมูล เกี่ยวกับ วิทยากร
หรือผู้นากิจกรรม และรายละเอียดการนัดหมายต่าง ๆ เนื่องจากเนื้อที่ไม่เพียงพอ
5. การติดต่อผู้เข้าอบรม
5.1 การเชิญให้ส่งผู้เข้าอบรมหรือให้สมัครเข้าอบรม
เนื่องจากโครงการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
หรือที่เรียกว่า In-house training นั้น อาจมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรซึ่งประสงค์จะให้เข้า
รับการฝึกอบรมนั้นแตกต่างกันมาก กล่าวคือ บางโครงการ อาจกาหนดให้บุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะให้เป็น
ผู้เข้ารับการอบรม แต่ในบางโครงการจะเปิดกว้าง สาหรับบุคลากร ทั่วไปซึ่งสนใจ และประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้สมัครขอเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชา ส่งเข้า รับการ ฝึกอบร ม
ดังนั้ น ในการดาเนิ น การเพื่อให้ ได้ผู้ เข้ าอบรมมานั้น เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบอาจต้องพิ จารณา ว่าจะเลื อ ก
ดาเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
ก. มี ห นั ง สื อ แจ้ งไปยั ง หน่ ว ยงานต่า งๆ หรื อ ฝ่ า ยต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ขอให้ พิ จ ารณาส่ ง
บุคคลากรในสังกัด ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการฝึกอบรม ไม่เกินจานวนที่กาหนดให้
ไปเข้าอบรม หรือ
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บุคลากรเป้าหมาย เพื่อให้สมัครเข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกดาเนินการอย่างใด ในหนังสือซึ่งใช้ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือผู้เข้ารับ
การอบรม ควรจะต้อง
1) ระบุกาหนดวันที่ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หรือวันสุดท้ายของ
การรับรายชื่อผู้เข้าอบรม หรือใบสมัคร เข้าอบรมไว้ด้วย
2) แนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมไปด้วย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมาย
หรือตัวบุคคล ในกลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ ประกอบการพิจารณาส่งผู้เข้าอบรมหรือในการสมัครเข้ารับการอบรม
แล้วแต่กรณี
5.2 การดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ควรพิจารณารับผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติของผู้เข้า
อบรมที่ระบุไว้ในโครงการ เพื่อให้ได้จานวนผู้เข้าอบรมตามที่กาหนด หรือในบางโครงการ เช่น การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดการทดสอบเพื่อจัดระดับ ความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนด้วย
5.3 การตอบรับ ควรส่งหนังสือตอบรับผู้ที่ให้เข้าอบรม หรือแจ้งรายชื่อของบุคลากร
เฉพาะที่จะสามารถรับเข้าอบรมได้ (ไม่นิยมการตอบปฏิเสธ)ไปยังหน่วยงาน หรือตัวบุ คคลผู้สมัครเข้าอบรมได้
ทราบ และในการตอบรับ ควรจะต้องส่งกาหนดการอบรม หรือแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ในวันเปิดการฝึกอบรมให้ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบด้วย และอาจ ต้องโทรศัพท์ถึงผู้เข้าอบรม ก่อนวัน
เปิดฝึกอบรม 1-2 วัน เพื่อย้าให้มาเข้าอบรมตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้
6. การดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน
เมื่อได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้อง
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การเงิน ของโครงการ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการอาจแตกต่างกันไปในแต่ล ะหน่ว ยงาน แต่
โดยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องรีบนาสาเนาการอนุมัติ โครงการไปใช้เป็น หลักฐาน ทาสัญญายืมเงินเพื่อขอยืมเงิน
ทดรองจ่ายเพื่อมาใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่อไป โดยควรยื่นสัญญายืมเงินก่อน วันเปิดฝึกอบรม อย่างน้อย 1
- 2 สัปดาห์
7. การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการอาจแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงาน ซึ่ง มี ห น้ า ที่ ดาเนิน การด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ได้ทราบข้อมูล และ รายละเอียดที่สาคัญ ของโครงการฝึกอบรม เพื่อจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรม และควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ไว้ถ่ายภาพ พิธีเปิดการฝึกอบรม ถ่ายภาพหมู่ ของผู้เข้าอบรม
หรือกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการอบรม เพื่อนาไปใช้ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกอบรมต่อไป
ในกรณีเป็นโครงการฝึกอบรมที่รับสมัครผู้เข้าอบรม อาจแจ้งข้อมูลการเปิดรับสมัครผู้เข้า
อบรมไปยังหน่วยงาน ด้าน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เผยแพร่ข่าวให้ทั่วถึงทั้งองค์กร หรืออาจพยายามเผยแพร่ข่าว
การเปิดรับสมัครเข้าอบรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในองค์กร เช่น ปิดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ
เผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น
8. การจัดเตรียมแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม
ในวันเปิดการฝึกอบรม โดยปกติผู้เข้าอบรมจะต้องได้รับแจกแฟ้มเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ซึ่งควรจะประกอบด้วย
8.1 รายละเอียดโครงการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตร และรายละเอียดหัวข้อวิชาทั้งหมด
8.2 กาหนดการฝึกอบรม2. กาหนดการฝึกอบรม
8.3 เอกสารพื้นฐาน ประกอบการฝึกอบรม
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8.5 กระดาษจดบันทึก
นอกจากนั้น จะต้องจัดเตรียมการพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
จะได้รับจากวิทยากร เพื่อแจกเพิ่มเติม ระหว่างการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อวิชาต่อไป
9. การจัดเตรียมประวัติวิทยากร
ในระหว่างการฝึกอบรมจาเป็นจะต้องมีการแจ้งชื่อหัวข้อวิชาที่อบรม และกล่าวแนะนา
วิทยากร ตลอดจนประวัติของวิทยากร ในช่วงก่อนเริ่มการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมควร จะต้องจัดเตรียมประวัติของวิทยากร เอาไว้ก่อน โดยอาจดาเนินการ คือ 1) ขอทราบ
ประวัติของวิทยากรจากตัววิทยากรเองหรือเลขานุการของวิทยากร ไว้ในช่วงหลัง จากที่มี การส่งหนังสือเชิญ
วิทยากรอย่างเป็นทางการแล้ว อาจพร้อมกับการติดต่อขอรับเอกสารประกอบการ©ฝึกอบรมก็ได้ หรือ 2) หาก
เป็นวิทยากรภายใน อาจติดต่อขอทราบประวัติของวิทยากรจากงานทะเบียนประวัติ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ของวิทยากร ซึ่งอาจมีประวัติที่ละเอียดและทันสมัยกว่า โดย ควรนาแบบฟอร์มประวัติวิทยากรมาให้วิทยากร
ตรวจดู และเพิ่มเติมในวันที่วิทยากรมาดาเนินการฝึกอบรมด้วย
แบบประวัติวิทยากรโดยทั่วไป ควรจะประกอบด้วยข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ชื่อ-ชื่อสกุล พร้อมระบุคานาหน้าชื่อไว้ให้เลือกด้วย
(๒) วันเดือนปีเกิด (อาจไม่จาเป็นต้องใส่)
(๓) ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
(๔) สถานที่ทางาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์-โทรสารในการติดต่อ
(๕) ประวัติการศึกษา
(๖) ประวัติการอบรมและดูงาน
(๗) ประสบการณ์การทางาน (โดยเฉพาะการดารงตาแหน่งที่สาคัญที่ได้เคยปฏิบัติ)
(๘) ผลงานทางวิชาการ (หรือเกียรติประวัติ หรือผลงานที่ดีเด่นของวิทยากร)
(๙) หัวข้อวิชาที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
(๑๐) ความสามารถพิเศษ หรือ งานอดิเรก
(๑๑) ที่อยู่ปัจจุบัน
(๑๒) หน่วยงานที่เคยไปเป็นวิทยากร
(๑๓) วันเดือนปีที่กรอกข้อมูล
เมื่อวิทยากรกรอกข้อมูลให้แล้ว ผู้ขอข้อมูลควรจะอ่านตรวจสอบว่ามีข้อความใดอ่านได้ไม่
ชัดเจนดี หรือไม่เข้าใจ เช่นชื่อ ปริญญาเป็นชื่อย่อ ควรสอบถามชื่อเต็มจากผู้กรอกให้ทราบแน่ชัดเพื่อจะได้
นาไปใช้แนะนาได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนั้น เมื่อวิทยากรท่านใดกรอกข้อมูลให้แล้ว ควรจะนาไปเก็บไว้ใช้งานได้อีก โดย
นาไปเข้าแฟ้มประวัติวิทยากร อย่างเป็นระบบ เพื่อวิทยากรท่านเดิมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลให้อีก

- 13 10. การเตรียมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เนื่องจากตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายไม่เพียงแต่ใน
สภาพแวดล้อม ที่มีทั้งความ สะดวก สบายในด้านกายภาพเท่านั้น หากควรจะต้องมีบรรยากาศของ ความไว้
เนื้อเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน อิสระภาพที่จะแสดงออก และมีการยอมรับใน
ความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้จัดฝึกอบรมจะต้องพยายาม แสวงหาวิธีการ ที่จะสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้
เข้าอบรมด้วยกัน โดยการจัดหรือกาหนดให้มีกิจกรรม ที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศ ของความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่ง
อาจจะนาไปสู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นั้นได้ในที่สุด กิจกรรมดังกล่าวอาจเรียกว่า "กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์"
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมใดก็ตามที่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดมีส่วนร่วมกระทา
ด้วยกัน ตามที่ผู้จัดฝึกอบรม หรือ วิทยากร กาหนดให้หรือจัดให้ โดยมีวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม
(๒) เพื่อสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าอบรม
(๓) เพื่อสร้างความสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียด
(๔) เพื่อสร้างบรรยากาศ และความประทับใจที่ดีต่อการฝึกอบรม
(๕) เพื่ อ การเรี ย นรู้ กล่ า วคื อ เป็ น ส่ ว นประกอบในการสาธิ ต ด้ ว ยการสร้ า ง
ประสบการณ์ ตรงเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติในเรื่องที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมตระหนักบางเรื่อง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดังกล่าว อาจมีได้ทั้งเกมต่าง ๆ การร้องเพลง การเล่นดนตรี การ
แสดงละคร การแก้ปัญหา ฯลฯ แล้วแต่ จะกาหนดขึ้น
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ 1 - 4 ทั้งนี้ เพื่อสร้างและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงแรกของการฝึกอบรมซึ่งเชื่อว่า ผู้เข้าอบรม ซึ่งอาจยัง ไม่รู้จักคุ้นเคยซึ่งกันและกันมาก่อน จะมีพฤติกรรม
เย็นชา และสงวนท่าทีไม่ค่อยจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา ผู้จัดฝึกอบรม จึงต้อง พยายาม "ละลายน้าแข็ง
(Break the Ice)" ด้วยการจัด "กิจกรรมละลายพฤติกรรม" หรืออาจเรียกว่า "กิจกรรมเพื่อสร้าง ความ คุ้นเคย"
เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม
ที่จะร่วมมือ ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างการฝึกอบรมและในระยะเวลาต่อไป
ในปั จ จุ บั น มีห นั งสื อคู่มือการจัดกิจกรรมหรือเกมในการฝึ กอบรม ให้ ศึกษาและเลื อ ก
กิจกรรมมาใช้กับผู้เข้าอบรม แต่ละกลุ่ม ได้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถคัดเลือกกิจกรรมมา
ใช้แต่ละครั้งได้อย่างเหมาะสม ผู้จัดกิจกรรม จะต้องคานึงถึง เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
1.1 จานวนผู้เข้าอบรม
1.2 ส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันมาก่อน รู้จักกันมาบ้าง หรือรู้จักกันดีอยู่แล้ว
1.3 อายุแตกต่างกันมาก หรือวัยไล่เลี่ยกัน อายุเฉลี่ยสักเท่าใด
1.4 สัดส่วนของเพศ ของผู้เข้าอบรม ว่าเป็นหญิงหรือชายมากกว่ากันสักเท่าใด
1.5 ตาแหน่งหน้าที่ของผู้เข้าอบรม และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ระยะเวลาสาหรับจัดกิจกรรม – ว่าจะมีเวลายาวนานสักเท่าใด
3. สถานที่ในการจัดกิจกรรม - เป็นห้องประชุม ห้องโถงโล่ง ๆ ห้องประชุมที่มีโต๊ะจัดเป็น
กลุ่ม หรือเป็นสนามหญ้า
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ในกรณีที่มีผู้ เข้าอบรมจานวนมาก อาจต้องใช้กิจกรรมที่มีการแบ่งกลุ่ ม แทนที่จะเป็ น
กิจกรรมสาหรับรายบุคคล กิจกรรม ส่วนใหญ่จะแบ่งออกตามลักษณะความคุ้นเคยของผู้เล่นได้ 3 ประเภท คือ
1) สาหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้จักกันเลย จะเป็นกิจกรรม ที่ทาให้ ผู้เล่นได้ทาความรู้จักกัน มีลักษณะเป็นเกมที่ใช้ใน
การแนะนาตัวระหว่างกัน 2) สาหรับผู้เล่นที่รู้จักกันบ้าง ให้รู้จักกันอย่างทั่วถึงขึ้น และ 3) กิจกรรมสาหรับผู้ที่
คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ผู้เลือกใช้กิจกรรมควรจะเลือกใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม บางอย่าง ที่อาจ
ไม่เหมาะสมเมื่อผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เช่น เกมที่ต้องใช้แรงมาก เป็นต้น
หากมี ร ะยะเวลาในการจั ด กิ จกรรมนาน แต่ จ านวนผู้ เข้ า อบรมมี ไม่ ม ากนั ก อาจผสม
กิจกรรม 2 - 3 เรื่องเข้าด้วยกันก็ได้ และหากสถานที่จัดกิจกรรมเป็นห้องประชุม การจัดกิจกรรมโดยต้องให้ผู้
ร่วมกิจกรรมนั่งล้อมวงอาจทาได้ไม่สะดวก และจะต้องระมัด ระวังไม่ควรเลือกกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสกปรก
เสียหายแก่สถานที่ เช่น มีการใช้น้าหรือแป้งฝุ่น เป็นต้น
นอกจากการเลื อกกิจ กรรมที่ ทาให้ ผู้ ร่ว มกิ จกรรมซึ่งเป็น บุคคลต่างเพศต้องใกล้ ชิดกั น
จนเกินไป อาจไม่เหมาะสม เพราะไม่ สอดคล้อง กับวัฒนธรรมประเพณีไทย และอาจไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
จากผู้เข้าอบรมอีกด้วย
เมื่อคัดเลือกกิจกรรมที่จะใช้เป็นเกมละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการอบรม หรือเป็น
กิจ กรรมกลุ่ มสั มพันธ์ในช่วงอื่น ๆ ของการฝึกอบรมได้แล้ ว จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ไว้ให้
ครบถ้วน และอาจมีของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ สาหรับผู้ชนะ หรือกลุ่มที่ชนะ จานวน 3 - 5 รางวัล โดยรางวัล
ดังกล่าวควรเป็นของที่เมื่อได้รับแล้ว สามารถนาไปแบ่งให้แก่ทุก ๆ คนในกลุ่ม หรือผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้รับรางวัล อันเป็นการสร้างไมตรีแก่เพื่อนผู้ร่วมการฝึกอบรมได้ด้วย
11. การจัดเตรียมการบริการอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารระหว่างการฝึกอบรม
ในกรณีที่มีงบประมาณเพียงพอ และต้องการจะจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ/
หรืออาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หากเป็นการฝึกอบรมในหน่วยงาน ผู้จัดโครงการฝึกอบรมก็
จะต้องเตรียมประมาณการจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดเตรียมสั่งซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ ม และอาหาร
กลางวันได้อย่างเหมาะสม หากเป็นการฝึกอบรมนอกสถานที่ ก็จะต้องแจ้งจานวน ผู้รับประทานในแต่ละมื้อให้
ผู้จัดอาหารของสถานที่ที่ไปใช้บริการล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนการเลือกรายการอาหาร ก็จะต้องระมัด
ระวังจัดให้มีอาหารสาหรับผู้ที่มีข้อจากัดในทางศาสนา เช่น ผู้ที่เป็นมุสลิม หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพ้
อาหารบางชนิด เช่น อาหารทะเลอยู่ด้วย นอกจากนั้น ควรเลือกให้มีอาหารครบห้าหมู่ มีคุณค่าทางโภชนาการ
มีรสอาหารที่แตกต่างหลากหลายกัน และไม่ควร เลือกอาหารรสจัดหลายชนิดเกินไป
12. การจัดเตรียมสิ่งเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ สาหรับการฝึกอบรม ได้แก่
12.1 จัดทาป้ายชื่อวิทยากร สาหรับตั้งโต๊ะบรรยาย
12.2 จัดทาป้ายชื่อผู้เข้าอบรม - ทั้งป้ายตั้งโต๊ะ และป้ายติดเสื้อ
12.3 จั ดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมส าหรับการลงนามเข้าอบรม และแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนสาหรับ ผู้เข้าอบรมแต่ละคน (หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม)
12.4 ป้ายชื่อโครงการฝึกอบรม หน้าเวทีห้องฝึกอบรม
12.5 ป้ายบอกทางมายังห้องอบรม
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นับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จะดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. เกี่ยวกับวิทยากร
1.1 โทรศัพท์ประสานวิทยากรล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 1-2 วัน
1.2 จัดรถรับ-ส่งวิทยากร หรือจัดสถานที่จอดรถให้วิทยากร
1.3 ต้อนรับ อานวยความสะดวก และส่งวิทยากร
1.4 จัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง หรืออาหารกลางวันให้วิทยากร
1.5 จัดเตรียมเงินสมนาคุณวิทยากร และใบสาคัญการจ่ายเงินเพื่อให้วิทยากรลงนามรับ
เงิน และดาเนินการมอบเงิน สมนาคุณให้แก่วิทยากรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ระหว่างช่วงพัก หรือหลังการ
อบรม หรือเวลาที่วิทยากรว่าง
2. สถานที่และอุปกรณ์
2.1 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องดูแลสถานที่ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพที่ส่งเสริมบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ และเหมาะสมกับเทคนิค หรือกิจกรรมในการฝึกอบรม มีการถ่ายเทของอากาศ อุณหภูมิ แสง
และเสียงที่พอเหมาะ
2.2 การจัดโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนผู้เข้าอบรมและ
เทคนิคการฝึกอบรม หรือตามที่วิทยากร ต้องการ
2.3 มีป้ายชื่อวิทยากร และผู้เข้าอบรมจัดวางไว้ตามความเหมาะสม
2.4 จัดโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ใช้งาน
2.5 จัดอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ตะกร้าผง แผ่นใส ปากา
เขียนแผ่นใส ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
3. การดาเนินการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม จะต้องดาเนินการต่อไปนี้
3.1 ทาหน้าที่พิธีกรทั่วไประหว่างการฝึกอบรมโดย
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
- แจ้งและเตือนผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับกาหนดการฝึกอบรม
3.2 จัดการให้ผู้เข้าอบรมลงนามเข้าอบรมในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละวันให้ครบถ้วน
3.3 จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามที่ได้วางแผนจัดเตรียมไว้
3.4 แจกเอกสารประกอบการฝึ กอบรมเพิ่มเติมในแต่ละหั ว ข้อวิช า(ตามที่วิทยากร
กาหนดให้)
3.5 สังเกตการณ์การฝึกอบรม และพยายามรักษาเวลาในการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
กาหนดการ
3.6 ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรมตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น จัดให้มีการ
ทดสอบต่างๆ การแจกและเก็บรวบรวม แบบสอบถาม แบบประเมินผลต่างๆ ตลอดจนการสังเกตการณ์การ
อบรมเพื่อประเมิน ผลการอบรมด้วย ทั้งนี้ โดยอาจมีก ารจัด แบ่งงาน ให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับการดาเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลโดยเฉพาะก็ได้
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โดยทั่วไป การกล่าวแนะนาและขอบคุณวิทยากรเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ฝึกอบรม แต่ในกรณีการฝึกอบรม ระยะยาว ซึ่งมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการนาเสนอ หรือ การพูดในที่
ชุมนุ มชน หรื อผู้ เข้ารั บ การอบรมมีตาแหน่ ง หน้าที่ใ น ระดับสู งพอสมควรที่ควรจะสามารถท าหน้าที่นี้ไ ด้
ผู้จัดการฝึกอบรมอาจมอบให้ผู้เข้าอบรมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน ทาหน้าที่กล่าว แนะนา หรือกล่าวขอบคุณ
วิทยากร หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้ง นี้โ ดยผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม ยังคงต้องทาหน้าที่ จัดหาข้อมูลประวัติ
วิทยากร ให้หลักการกล่าวแนะนาและขอบคุณวิทยากร และทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คาแนะนาปรึกษา
รวมทั้งอาจต้องคอยสารอง เพื่อดาเนินการ ในกรณีผู้ที่ต้องทาหน้าที่ไม่สามารถทาหน้าที่ดังกล่าวได้
หลักการกล่าวแนะนาและขอบคุณวิทยากร มีดังนี้
4.1 การกล่าวแนะนาวิทยากร
1) ก่อนการแนะนา ให้เตรียมศึกษาข้อมูลจากแบบประวัติวิทยากร ถ้าประวัติยาวมาก
ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ตาแหน่งหน้าที่ที่สาคัญในอดีต คุณวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือ ความเชี่ยวชาญ ของวิทยากร โดยเน้นถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิชาที่เชิญเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
2) ขั้นตอนการกล่าวแนะนา
- แนะนาชื่อหัวข้อวิชาที่กาลังจะฝึกอบรม โดยอาจกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับหัวข้อ
วิชาก่อนหน้านี้ หรือหัวข้อวิชาที่จะฝึกอบรมต่อไป หรือกล่าวถึงความสาคัญของหัวข้อวิชานี้โดยเฉพาะก็ได้
- แนะนาชื่อของวิทยากร โดยใช้คานาหน้าชื่อ ยศ ตาแหน่ง หรือ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
- กล่าวถึงประวัติวิทยากร ดังที่ได้เลือกไว้แล้วในข้อ 1)
ทั้งนี้ ในการกล่าว อาจยกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้นมากล่าว
ก่อนหลังสลับกันก็ได้ โดยพูดให้เชื่อมโยง กันไป จะได้ฟังดูแตกต่างกันไปบ้าง
อนึ่ง หากวิทยากรเป็นบุคคลภายนอก อาจกล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติ ในนาม
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ของหน่วยงาน ในช่วงแรกด้วยก็ได้
4.2 การกล่าวขอบคุณวิทยากร
1) การกล่าวขอบคุณ ควรทาในทันทีที่วิทยากรพูดจบ ไม่ควรทิ้งระยะเวลาให้นาน
ออกไป
2) ประเด็นที่ควรกล่าวก่อน หรือ หลัง การกล่าวขอบคุณ อาจมีดังนี้
- สรุปเนื้อหาสาระที่สาคัญ (เพียงสั้นๆ อาจกล่าวเพียง 2-3 ประโยค) ความรู้หรือ
ข้อคิด ที่ได้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากร
- จุ ดเด่น (ที่ดี)ของวิทยากร หรือความรู้สึก(ที่ดี)อย่างไรบ้างที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมในหัวข้อวิชานี้ ซึ่งได้ทาให้ตัวผู้กล่าว ขอบคุณรู้สึกประทับใจ
3) การกล่าวขอบคุณ เป็นการขอบคุณในนามของผู้เข้าอบรมทั้งหมด โดยควรกล่าว
ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมด้วย
4) ควรพูดให้ผู้ฟังปรบมือให้แก่วิทยากรเองเมื่อผู้พูดจบลง โดยผู้พูดไม่ต้องขอให้ผู้ฟัง
ปรบมือให้แก่วิทยากร โดยไม่จาเป็น นอกจากมีการพูดขอบคุณวิทยากรก่อน แล้วพูดต่อไปอีกหลายประโยค จึง
อาจสรุปจบด้วยการขอให้ปรบมือให้แก่วิทยากร ในตอนท้ายสุดก็ได้
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5.1 อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม
5.2 จัดและให้บริการยานพาหนะรับ-ส่งแก่ผู้เข้าอบรมในการฝึกอบรมนอกสถานที่ทางาน
5.3 ดูแลจัดให้มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหารมื้อต่าง ๆ ตามที่กาหนด
ไว้ โดยดูแลให้มีการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอคอยอาหารนานเกินไป
การดาเนินงานสาหรับช่วงหลังการฝึกอบรม
หลังจากการฝึกอบรมสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการฝึกอบรม ยังคงมีกิจกรรมที่
จะต้องดาเนินการ ได้แก่
1. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
เมื่ อเสร็ จ สิ้ น การฝึ กอบรมแล้ ว จะต้อ งมี ก ารน าข้ อมู ล เกี่ ย วกั บการประเมิน ผลการ
ฝึกอบรมที่เก็บรวบรวมไว้ มาวิเคราะห์สรุป เพื่อจัด ทารายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการฝึกอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร และการบริหาร
โครงการฝึ กอบรม และเมื่อถึ งระยะเวลาที่เหมาะสมอาจต้องดาเนินการติดตามผลการฝึ กอบรมต่อไป (มี
รายละเอียดในบทต่อไป)
2. การดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน
เมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลงและมีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความจาเป็นและตาม
รายการที่ได้ขออนุมัติไว้ ในโครงการ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้องรีบ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดฝึกอบรม โดยการส่งใบสาคัญการจ่ายเงินและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เกี่ยวข้อง เพื่อชดใช้เงินทดรองจ่ายที่ได้ทาสัญญา ยืมเงินและได้รับเงิน มาใช้จ่ายก่อนแล้ว โดยจะต้อง
จัดทาและรวบรวมเอกสารส่งไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
(1) บันทึกสรุปรายการและยอดเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกจ่ายเงิน ซึ่งตรงตามรายการที่
ได้รับอนุมัติไว้ในหนังสือ ขออนุมัติโ ครงการ ฝึกอบรม หากรายการค่าใช้จ่ายใดไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติไว้
จะต้องทาหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นไปด้วย และ
หากวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยังคงเหลืออยู่เพียงพอสาหรับรายการดังกล่าว จะต้อง ระบุขอเบิกจ่ายจาก
วงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่โดยไม่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก
(2) หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรม (ตัวจริง) ซึ่งได้รับอนุมัติไว้แล้ว
(3) สาเนาสัญญายืมเงินโครงการฝึกอบรมนั้นๆ
(4) กาหนดการฝึกอบรม
(5) ใบสาคัญการจ่ายเงินทั้งหมด ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของร้านค้า รายการสินค้า ราคา
ต่อหน่วย ราคารวมทั้งสิ้น และลงลายมือ ชื่อผู้รับเงินไว้ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งค่าสมนาคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่
และ พนั กงานขับ รถยนต์ แยกตามรายการค่าใช้จ่าย ที่ได้ขออนุมัติไว้ รวมทั้งต้องมีล ายมือชื่อของหั วหน้า
หน่ ว ยงานที่จั ดฝึ กอบรม หรือผู้ ที่ทาสัญญายืมเงิน กากับข้อความ "ขอรับรองว่าการจ่ายเงิน ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการโดยแท้จริง" ไว้ด้วยทุกฉบับ
(6) บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมลงนามเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวันทุก
ฉบับ พร้อมสรุปจานวนผู้เข้าอบรม ในแต่ละวันไว้ด้วย (ในกรณีเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
(7) สรุปรายชื่อวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมทั้งหมด

- 18 (8) สาเนาเอกสารการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ของหน่วยงาน (หากมีการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานไปต่างจังหวัดในการฝึกอบรม)
นอกจากส่งใบสาคัญเพื่อชดใช้เงินยืมแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายก็จะต้องรีบนาเงินสดไป
ส่งคืนพร้อมกันด้วย
3. การแจ้งผลการฝึกอบรม หรือระยะเวลาเข้าฝึกอบรม
ในกรณีของการฝึกอบรมที่มีการกาหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมไว้หลายข้อ คือ อก
จากเกี่ยวกับระยะเวลา เข้ารับการ ฝึกอบรม ของผู้เข้าอบรมแล้ว ได้กาหนดให้ต้องผ่านการทดสอบ หรือส่ง
ชิ้นงาน (Assignment) เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุค คลก็ตาม จึงจะถือว่า ผ่านการฝึกอบรมนั้น เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมผู้จัดฝึกอบรมควรจะต้องดาเนินการ จัดเก็บข้อมูลระยะเวลาเข้าอบรม ผลการ ทดสอบ หรือผลการ
ประเมินชิ้นงานที่ได้จัดทาขึ้น ของผู้เข้าอบรมแต่ละราย เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลและสถิติและ เพื่อใช้ทาเป็น
หนังสือ แจ้งผลการฝึกอบรม รวมทั้งระยะเวลาเข้าฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
ส่ ว นในกรณี ของการฝึ ก อบรมระยะสั้ น ซึ่ งมิ ได้ การทดสอบใด้ ผู้ จัด ฝึ ก อบรมก็ค วร
จะต้องแจ้งระยะเวลาฝึกอบรม ของผู้เข้า อบรมแต่ละรายไปยังต้นสังกัดเช่นเดียวกัน
4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ควรจัดทาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
4.1 ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้เข้าอบรมต่อไป
4.3 ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับผู้เข้าอบรมในการจัดทาทาเนียบรุ่นของผู้เข้าอบรม
4.4 ออกใบรับรองการผ่านการฝึก อบรม เมื่อได้รับการร้องขอ (การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด หรือ In-house training เช่นนี้ ไม่น่าจะมีความจาเป็นต้องออกวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร
เพื่อแจกผู้ผ่านการอบรมเมื่อการอบรมสิ้นสุดลง แต่ในกรณีการ ฝึกอบรมซึ่งมีระยะเวลายาวนานมาก ก็อาจ
พิจารณาแจกวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรได้)
4.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

