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1)  หวัขอ้วชิาทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและมเีนื้อหาขัน้พืน้ฐานที่
จาํเป็นต่อการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิหรอืทกัษะในหวัขอ้วชิาอื่น ๆ จาํเป็นตอ้งอยูใ่นลาํดบั
ตน้ ๆ ของการอบรม 

2)  หวัขอ้วชิาใดทีม่เีนื้อหาทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้่ายกว่า ควรจะอยูใ่นลําดบัก่อนหวัขอ้วชิา
ทีม่เีนื้อหาวชิาทีเ่ขา้ใจยาก สลบัซบัซอ้น หรอืมรีายละเอยีดมากกว่า 

3)  หวัขอ้วชิาและประเดน็ทีเ่ป็นภาคทฤษฎ ีควรจดัใหอ้ยูก่่อนภาคปฏบิตั ิ
4)  หวัขอ้วชิาทีม่กีจิกรรมซํ้ากนัหลายชัว่โมง เช่น การบรรยาย หรอืการอภปิรายเพยีง

อยา่งเดยีว ควรจดัใหก้ระจายอยูใ่นวนัหรอืเวลาต่าง ๆ กนั 
 

3.2  การก าหนดโครงการฝึกอบรม 
 

 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน สาํนกังาน ก.พ. ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ “โครงการ
ฝึกอบรม” ว่า “กจิกรรมทีร่ะบุรายละเอยีดถงึการปฏบิตังิานอย่างมขี ัน้ตอนของการดําเนินงานต่าง ๆ 
ตลอดจนการใชท้รพัยากรทีป่ระสานสอดคลอ้งกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการ 
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด”  

 
โครงการฝึกอบรมทีด่คีวรมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน สามารถตอบสนองต่อ

ภารกจิทีเ่ป็นปญัหา มคีวามกระชบั เขา้ใจง่าย ครอบคลุมรายละเอยีดทีจ่าํเป็น ทีส่าํคญัคอืตอ้งปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ 

 
ประโยชน์ของโครงการฝึกอบรม คอื 
1) เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจอนุมตัโิครงการฝึกอบรมของผูบ้รหิาร 
2) วทิยากรใชเ้ป็นขอ้มลูพจิารณากําหนดเทคนิค วธิกีาร กรอบการถ่ายทอดให้

เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
3) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ราบถงึสิง่ทีต่นจะไดร้บัจากการฝึกอบรม  
4) เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องโครงการ  
 

 โครงสร้างของโครงการฝึกอบรม 
 จากขอ้เขยีนต่าง ๆ ของนกัวชิาการดา้นการบรหิารงานฝึกอบรม สรปุไดว้่า การเขยีน

โครงการฝึกอบรม ควรจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 1) ชือ่โครงการ  โดยทัว่ไปชื่อโครงการมอีงคป์ระกอบ 2 ส่วน คอื 
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  ส่วนที ่1 ประเภทของโครงการ ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม ไดใ้หค้วามหมายของประเภทโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ดงันี้ 

 "การอบรม" หมายความว่า การใหค้วามรูโ้ดยการบรรยายและการตอบปญัหา
จากวทิยากรเพยีงฝา่ยเดยีว 

 "การประชุมทางวชิาการ หรอืการประชุมเชงิปฏบิตักิาร" หมายความว่า การให้
ความรูโ้ดยการบรรยายเช่นเดยีวกบัการอบรม แต่เป็นการใหค้วามรู้ ความคดิเหน็ เพื่อนําขอ้สรุปทีไ่ด้
ไปพฒันาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และอาจกําหนด ใหม้กีาร ฝึกปฏบิตั ิดว้ยกไ็ด้ 

 "การสมัมนาทางวชิาการ หรอืการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร" หมายความว่า การ
ประชุมในลกัษณะเป็นการระดมควมคดิ การแลกปลีย่น ความรู ้ความคดิเหน็ เพื่อนําขอ้สรปุทีไ่ดไ้ป
พฒันาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และอาจกําหนดใหม้กีารฝึกปฏบิตัดิว้ยกไ็ด้ 

 "การบรรยายพเิศษ" หมายความว่า การใหค้วามรูโ้ดยการบรรยายในเรือ่งทีส่่วน
ราชการ เหน็สมควรใหค้วามรูพ้เิศษเพิม่แก่ขา้ราชการและลกูจา้ง 

 "การฝึกศกึษา" หมายความว่า การเพิม่พูนความรูห้รอืประสบการณ์ดว้ย
การศกึษาและฝึกปฏบิตั ิ

 การดงูาน" หมายความว่า การเพิม่พนูความรูห้รอืประสบการณ์ดว้ยการ
สงัเกตการณ์ ซึง่ไดก้ําหนดไวใ้นหลกัสตูรหรอืโครงการใหม้กีารดงูานก่อน ระหว่างหรอืหลงัการ
ฝึกอบรมและหมายความรวมถงึหลกัสตูรหรอืโครงการทีก่ําหนดเฉพาะการดงูาน ภายในประเทศที่
ส่วนราชการจดัขึน้ 

 การฝึกงาน" หมายความว่า การเพิม่พนูความรูห้รอืประสบการณ์ ดว้ยการ
ปฏบิตังิานซึง่กําหนดไวใ้นหลกัสตูรหรอื โครงการและหมายความรวมถงึการปฏบิตังิานภาคสนามดว้ย 

ส่วนที ่2 ลกัษณะหรอืความเกีย่วขอ้งของโครงการ ว่าเกี่ยวกบัเรือ่งอะไร หรอื
เกีย่วกบัใคร ส่วนใหญ่มกัจะกําหนดชื่อโครงการใน 3 ลกัษณะ คอื 

 กําหนดตามกลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรม เช่น การฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยั การฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร  การฝึกอบรมนกับรหิารงานมหาวทิยาลยั การ
ฝึกอบรมเจา้หน้าทีธุ่รการ ฯลฯ 

 กําหนดตามเนื้อหาวชิาหลกัของหลกัสตูร เช่น การฝึกอบรมเทคนิคการนําเสนอ
งานอย่างมปีระสทิธภิาพ การฝึกอบรมการบรหิารงานฝึกอบรม การประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การ
วางแผนการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมหลกัสตูรการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel for Windows ฯลฯ 

 กําหนดตามกลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรมและเนื้อหาวชิาหลกัของหลกัสตูรประกอบกนั 
เช่น การฝึกอบรมการบรหิารงานยคุใหมส่ําหรบัผูบ้รหิารระดบัตน้ การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารใช้
โปรแกรม MS-Word สาํหรบัผูใ้ชง้านเริม่ตน้ 

หลกัสาํคญัในการการกําหนดชื่อโครงการคอื จะตอ้งชดัเจน กะทดัรดั สามารถรูไ้ดใ้น
เบือ้งตน้ว่าจะฝึกอบรมอะไร หรอืฝึกอบรมใคร  
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2) หลกัการและเหตุผล เป็นการกล่าวถงึปญัหา สาเหตุ และความจาํเป็นซึง่ไดจ้ากการ

วเิคราะหห์าความจาํเป็นในการฝึกอบรม โดยจะตอ้งพยายามแสดงเหตุผล หลกัการ ทฤษฎ ี
แนวนโยบาย ฯลฯ ใหม้น้ํีาหนกัน่าเชื่อถอื โดยเน้นใหผู้อ่้านเหน็ถงึความสําคญัของโครงการฝึกอบรม 
และหรอืใหผู้อ่้านเขา้ใจว่าแรงจงูใจการจดัการฝึกอบรมคอือะไร ซึง่โดยทัว่ไปควรจะประกอบดว้ย
สาระสําคญั ดงันี้ 

 ความเป็นมาหรอืความสาํคญัของเรือ่งทีจ่ะจดัโครงการฝึกอบรม  
 สภาพการณ์หรอืหลกัการทีค่วรจะเป็นหรอืควรจะปฏบิตั ิ
 สภาพปญัหา ความเสยีหาย หรอืความเบีย่งเบนทีเ่กดิขึน้ โดยอาจระบุถงึความ

รนุแรงของปญัหาและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดว้ยกไ็ด ้หรอืเขยีนถงึแนวโน้มของปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
หากไม่มกีารเตรยีมป้องกนั  

 สรปุว่าเพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาหรอืเพื่อเป็นการป้องกนัปญัหาดงักล่าว จงึ
จาํเป็นตอ้งจดัฝึกอบรมขึน้ 

ทัง้นี้ ในการเขยีนไมจ่าํเป็นตอ้งแบ่งแยกแต่ละขัน้ตอนออกเป็นยอ่หน้า อาจเขยีนรวมกนั
เป็นเพยีงยอ่หน้าเดยีว สองหรอื สามยอ่หน้ากไ็ด้ แลว้แต่เนื้อความว่ายาวมากน้อยเพยีงใด โดยตอ้ง
เขยีนใหช้ดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย มเีหตุผลสนบัสนุนเพยีงพอ 

 
3) วตัถุประสงค ์ เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึสิง่ทีต่อ้งการไดจ้ากการฝึกอบรม  

แนวทางการเขยีนวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม โดยทัว่ไปมดีงันี้ 
 เป็นวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม กล่าวคอื ระบุไวล้่วงหน้าว่าเมือ่ผ่านการฝึกอบรม

แลว้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมควรจะมพีฤตกิรรมใด เช่น ระบุถงึความรู ้ทกัษะ ความเขา้ใจ และทศันคตทิี่
ตอ้งการใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรู ้โดยตอบคาํถามว่า “จะทําเพื่ออะไร” หรอื “ทําแลว้ไดอ้ะไร”  

ค าทีค่วรใช ้  
  กล่าวถงึ อธบิายถงึ พรรณนาถงึ ประเมนิ สรา้งเสรมิ

  แสดงถงึ ตรวจสอบ กระทํา ดาํเนินการ วดั 
  เลอืก แกไ้ข สาธติ ตดัสนิใจ วเิคราะห ์
  วางแผน มอบหมาย จาํแนก จดัลาํดบั ระบุ 
  แกป้ญัหา ปรบัใช ้ พฒันา 

ค าทีค่วรหลกีเลีย่งเพราะวดัและประเมนิไดย้าก   
  เขา้ใจถงึ ทราบถงึ คุน้เคยกบั  ยอมรบัใน 

  เชื่อถอืใน สาํนึกใน ซาบซึง้ใน  สนใจ  
  เคยชนิกบั 

 เน้นการพฒันางาน 



148 
 

 เน้นผลลพัธห์รอืประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการอบรม 
 เน้นการตอบสนองต่อการแกป้ญัหาทีค่น้พบ 
 เน้นเป้าหมาย  สิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพในแต่ละ

ช่วงเวลา โดยตอบคาํถามว่า “จะทาํเท่าใด” 
 
การเขยีนวตัถุประสงคท์ีด่จีะตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
 มคีวามสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการฝึกอบรม 
 มคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย ระบุพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหเ้ปลีย่นแปลงไดเ้จาะจงมาก

ทีสุ่ด 
 มคีวามเป็นไปได้ 
 สามารถวดัและประเมนิผลหลงัการฝึกอบรมได้ 

 
4) หลกัสตูรหรอืหวัขอ้การฝึกอบรม  เป็นการระบุถงึหลกัสูตรและรายละเอยีดหวัขอ้วชิาที่

ไดส้รา้งและพฒันาไวแ้ลว้ หรอืระบุขอบเขตเนื้อหาโครงร่างของเรื่องทีจ่ะอบรม โดยมแีนวทางการ
เขยีน 2 แบบ คอื 

 ระบุหลกัสตูรฝึกอบรมและหวัขอ้วชิาทัง้หมดทีจ่ะทําการฝึกอบรม โดยเรยีงลาํดบั
หมวดวชิาและหวัขอ้วชิาทีอ่ยูใ่นแต่ละหมวด พรอ้มทัง้ระบุจาํนวนชัว่โมงทีก่ําหนดไวด้ว้ย 

 ระบุรายละเอยีดของทุกหวัขอ้วชิาตามลาํดบัทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร โดยในรายละเอยีด
ของแต่ละหวัขอ้วชิา ประกอบดว้ย ชื่อหวัขอ้วชิา วตัถุประสงค ์แนวทางการอบรม/ประเดน็สาํคญั  
วธิกีาร/เทคนิคฝึกอบรม และระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 
5) คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นการระบุว่าผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมควรจะมี

คุณสมบตัใิด ซึง่โดยทัว่ไปจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร เช่น 
 ระบุความรูพ้ืน้ฐานว่าจะตอ้งไดร้บัการอบรมใดมาก่อน หรอืตอ้งมคีวามรูห้รอื

ประสบการณ์ใดอยูแ่ลว้ บางหลกัสตูรอาจตอ้งระบุวุฒกิารศกึษาดว้ย 
 ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตังิานเกี่ยวกบัดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะหรอืไม่ 
 ความสะดวกในการเขา้รบัการอบรมตลอดหลกัสตูร 
 จาํนวนทีส่ามารถรบัเขา้ฝึกอบรมต่อ 1 โครงการ ต่อ 1 รุน่ 

 
6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม  แสดงระยะเวลาทีจ่ะใชใ้นการฝึกอบรมว่าจะใชก้ีว่นั หรอืกี่

ชัว่โมง ตัง้แต่วนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร รวมทัง้ระบุใหเ้หน็ดว้ยว่าเป็นวนัอะไร เช่น วนัเสารท์ี ่14 
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กนัยายน 2553 บางโครงการอาจจะใชเ้วลาในการฝึกอบรมเป็นช่วง ๆ หรอืเป็นระยะ ๆ ไมต่่อเนื่อง
ตดิต่อกนั จาํเป็นตอ้งระบุใหช้ดัเจนดว้ยว่าเป็นวนัไหนบา้ง 

 
7) สถานทีใ่นการฝึกอบรม  ระบุว่าจะใชส้ถานทีใ่ดในการจดัการฝึกอบรม หากมหีลายแห่ง 

ในหลายช่วงเวลาตอ้งระบุว่าในแต่ละช่วงเวลาใชส้ถานทีใ่ด 
 
8) วทิยากรในการฝึกอบรม  ระบุชื่อ ตําแหน่ง หน่วยงานต้นสงักดัของวทิยากร หากยงัไม่

สามารถระบุรายชื่อวทิยากรทีแ่น่นอนได ้อาจจะระบุเพยีงแต่ว่าเป็นวทิยากรจากหน่วยงานไหนกไ็ด้ 
 
9) รปูแบบการฝึกอบรม  เป็นการระบุเทคนิคหรอืวธิกีารโดยรวมทีจ่ะใชใ้นการฝึกอบรม 
 

10) การรบัรองผลการฝึกอบรม  เป็นการระบุเงือ่นไขว่าผูเ้ขา้รบัอบรมจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 
จงึจะมสีทิธริบัวุฒบิตัร/ประกาศนียบตัร หรอืถอืว่าผ่านการอบรม 

 
11) การประเมนิผลและการตดิตามผล  เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าจะประเมนิและตดิตามผลใน

เรือ่งใด โดยทัว่ไปอาจแสดงไดใ้น 2 ส่วน คอื 
 การประเมนิผลโครงการ  

  ตวัอยา่ง ท าการประเมนิผลโครงการโดยประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรม 

 การประเมนิผลและการตดิตามผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เช่น 
  ตวัอยา่ง  ใชแ้บบวดัหรอืแบบทดสอบในการประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการอบรม 

  ตดิตามผลการน าความรูไ้ปใชโ้ดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รบัการ
อบรม หลงัผ่านการอบรมไปแลว้ 3 เดอืน 

 
12) ประมาณการค่าใชจ้า่ย  เป็นการระบุรายการค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ตามความจาํเป็นทีค่าดว่า

จะตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม หลกัในการประมาณค่าใชจ้า่ย นอกจากผูร้บัผดิชอบจะตอ้งคาดคะเน
รายจ่ายทัง้หมดทีจ่าํเป็นตอ้งใชต้ามความเป็นจรงิแลว้ จะตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจกบัระเบยีบ 
หลกัเกณฑ ์และอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณของแต่ละหน่วยงานทีจ่ะเสนอของบประมาณใหช้ดัเจน 
รดักุมดว้ย 

 
13) ผูร้บัผดิชอบโครงการ  ระบุชื่อบุคคล หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ของเรือ่ง 

หรอืรบัผดิชอบบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม รวมทัง้แหล่งทุนทีไ่ดอ้นุมตังิบประมาณการจดั
ฝึกอบรม 
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14) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั  เป็นการระบุผลทีค่าดว่าพงึจะไดจ้ากความสําเรจ็ของ

โครงการหลงัจากทีด่ําเนินการเสรจ็สิน้ลง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอื
บุคคลใดจะไดร้บัประโยชน์หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเรือ่งอะไร อยา่งไร ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว้ 

 
15) การเขยีนรา่งก าหนดการฝึกอบรม กําหนดการฝึกอบรมเป็นเอกสารซึง่แสดงขอ้มลู

เกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่รายการและขัน้ตอนของกจิกรรม ตลอดจนบทบาทของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
การฝึกอบรมนัน้ ๆ  

 
โดยทัว่ไปการเขยีนกําหนดการมกันิยมเขยีนแสดงรายการกจิกรรมเรยีงตามลาํดบัวนัและ

เวลา ตัง้แต่เริม่ตน้ไปจนสิน้สุดการฝึกอบรม โดยมชีื่อวทิยากรหรอืผูร้บัผดิชอบดําเนินการในแต่ละ
กจิกรรมแสดงอยู่ดว้ย   

 

4.  การด าเนินงานส าหรับระยะเวลาก่อนการฝึกอบรม 
 
 นบัตัง้แต่การเขยีนโครงการเพื่อขออนุมตัเิสรจ็สิน้แลว้ เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการ

จะตอ้งเตรยีมงานก่อนการฝึกอบรม โดยมกีจิกรรมทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ ดงันี้ 
 
 4.1  การคดัเลือกวิทยากรและเชิญวิทยากร  
 

1)  พจิารณากําหนดตวับุคคลซึง่จะเชญิเป็นวทิยากรในแต่ละหวัขอ้โดยพจิารณาจาก
ความรอบรูท้างวชิาการและ/หรอืประสบการณ์ในเรือ่งทีฝึ่กอบรมเป็นหลกั 

2) ตดิต่อทาบทามวทิยากรเป็นการภายใน โดยแจง้ใหว้ทิยากรทราบถงึวตัถุประสงค์
ของโครงการฝึกอบรม หวัขอ้ทีข่อเชญิเป็นวทิยากร วตัถุประสงคข์องหวัขอ้ เทคนิคการฝึกอบรม 
คุณสมบตัแิละจาํนวนผูเ้ขา้อบรม กําหนดการและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมหวัขอ้วชิานัน้ ๆ  

3) เมือ่วทิยากรตกลงรบัเชญิแลว้ จงึส่งหนังสอืเชญิวทิยากร และหนงัสอืขออนุญาต
หน่วยงานตน้สงักดัของวทิยากร พรอ้มทัง้แนบเอกสารทีว่ทิยากรควรทราบ ไดแ้ก่ รายละเอยีดของ
โครงการฝึกอบรม กําหนดการฝึกอบรม รายละเอยีดหวัขอ้วชิา รายงานผลการประเมนิการฝึกอบรม
ในหวัขอ้วชิาเดยีวกนัในครัง้ทีผ่่านมา (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

4) ประสานงานกบัวทิยากรเพื่อขอ้มลูและรายละเอยีดที่จะใชใ้นการฝึกอบรม 
 (1)  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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    (2) ประวตัขิองวทิยากร โดยอาจขอรบัประวตัวิทิยากรซึง่บางรายอาจมอียูแ่ลว้ 
หรอืนําแบบฟอรม์ไปใหก้รอก ซึง่โดยทัว่ไปแบบประวตัวิทิยากรจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 

 ชื่อ-ชื่อสกุล พรอ้มคํานําหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว บรรดาศกัดิ ์ยศ 
หรอืตําแหน่งทางวชิาการ)  

 ตําแหน่งหน้าทีป่จัจบุนั 
 สถานทีท่ํางาน หรอืทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้พรอ้มหมายเลขโทรศพัท์-

โทรสารในการตดิต่อ 
 ประวตักิารศกึษา 
 ประวตักิารอบรมและดงูาน 
 ประสบการณ์การทํางาน  
 ผลงานทางวชิาการ (หรอืเกยีรตปิระวตั ิหรอืผลงานทีด่เีด่นของ

วทิยากร) 
 ความเชีย่วชาญเป็นพเิศษ  
 ความสามารถพเิศษ หรอืงานอดเิรก 

   (3) สอบถามเกีย่วกบัเทคนิคฝึกอบรม สื่อประกอบการอบรม การจดัสถานทีแ่ละ
โสตทศันูปกรณ์ทีจ่ะใช ้

   (4)  สอบถามเกีย่วกบัการเดนิทางไปสถานทีฝึ่กอบรมและความตอ้งการบรกิาร
รบั-ส่ง  

 
4.2 การใช้สถานท่ีฝึกอบรม  

 
  1) การเลือกใช้สถานทีอ่บรม  หลกัการเลอืกใชส้ถานทีฝึ่กอบรม พอสรปุไดค้อื 

(1) กรณใีชห้อ้งประชุมในการฝึกอบรม 
 เลอืกหอ้งทีม่ขีนาดพอเหมาะกบัจาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมและเหมาะสม

กบัเทคนิควธิกีารฝึกอบรม หรอืกจิกรรมในการฝึกอบรม  
 ควรเป็นหอ้งทีม่ทีางเขา้-ออก ทางดา้นหลงัหอ้งเพยีงดา้นเดยีว เพื่อ

ป้องกนัการเดนิผ่านไป-มา รบกวนบรรยากาศของการฝึกอบรม  
 ควรเป็นหอ้งทีทุ่กคนมองเหน็กนัได้ เมือ่พดูกส็ามารถไดย้นิเสยีงกนัและ

กนัอยา่งชดัเจน และสามารถกนัเสยีงรบกวนจากภายนอกได้ 
 ภายในหอ้งควรมสีิง่อํานวยความสะดวกสบายพอสมควร เช่น มี

เครือ่งปรบัอากาศหรอืเป็นห้องทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีและมแีสงสว่างพอควรไม่จา้หรอืสลวัเกนิไป 
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 มโีสตทศันูปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการฝึกอบรม เช่น เครือ่งฉายภาพขา้ม
ศรีษะ กระดานไวทบ์อรด์ ฯลฯ 

   (2) กรณกีารฝึกปฏบิตัใินพืน้ที่ 
 เลอืกพืน้ทีท่ีไ่ป-มา สะดวก 
 มอีงคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีฝึ่กอบรม 

 
  2)  การจองใช้สถานที ่

(1) กรณจีดัฝึกอบรมในสถานทีห่น่วยงานของผูจ้ดั ผูร้บัผดิชอบเพยีงแต่
ดาํเนินการขอจองใชส้ถานทีล่่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอยา่งน้อย 1 - 2 เดอืน  

(2) กรณจีดัฝึกอบรมในสถานทีข่องหน่วยงานอื่น ผูร้บัผดิชอบจาํเป็นตอ้งศกึษา
เกีย่วกบัอตัราค่าเช่าหรอืค่าบรกิาร และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น โดยเฉพาะในกรณขีอง
ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ อาจมรีะเบยีบ วธิกีาร ซึง่ตอ้งทาํความเขา้ใจและถอืปฏบิตัใินการขอใช้
สถานทีด่ว้ย  

(3) กรณใีชส้ถานทีข่องเอกชน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มโครงการตอ้งเขา้พกั ตลอดจนใช้
บรกิารอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่มระหว่างการฝึกอบรมอยูแ่ลว้ เจา้ของสถานทีม่กัใหบ้รกิารใน
การใชส้ถานทีฝึ่กอบรมโดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ แต่กอ็าจมขีอ้จาํกดัในการใช ้เช่น ตอ้งไมเ่กนิ
เวลาทีก่ําหนด เป็นตน้ โดยทัว่ไปในกรณีนี้ผูร้บัผดิชอบจดัฝึกอบรมจะตอ้งลงนามใบแจง้ยนืยนัการ
เขา้ใชส้ถานที ่พรอ้มกบัการยนืยนัรบัขอ้เสนอราคาและเงือ่นไขการเขา้ใชส้ถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่ตอ้งพจิารณาอย่างละเอยีดว่าเป็นไปตามอตัราการเบกิจ่ายตามระเบยีบของหน่วยงาน
เจา้ของงบประมาณจดัฝึกอบรมใหช้ดัเจนก่อนลงนาม 

 
  3) การจดัสถานทีฝึ่กอบรม 

 ในการพจิารณาจดัสถานทีฝึ่กอบรม ควรจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่าง ๆ ดงันี้  
(1) รปูแบบหรอืประเภทของโครงการฝึกอบรมว่าเป็นการฝึกอบรม การสมัมนา 

หรอืการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ซึง่จะใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารต่างกนั 
(2) วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและกจิกรรมทีจ่ะใชใ้นการดาํเนินการฝึกอบรม 
(3) จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 
(4) ความสอดคลอ้งและสนบัสนุนการเรยีนรูช้องผูเ้ขา้อบรม ตามหลกัการเรยีนรู้

ของผูใ้หญ่  
(5) ความตอ้งการของวทิยากร 
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   กรณีการจดัห้องประชุม 
(1) จดัแบบเวท ี(Theatre Style) สาํหรบัผูเ้ขา้อบรมจาํนวนมาก ๆ  

 
      ทีม่า:  http://mice.rwgenting.com/photo/images/MR6-U-Shape.jpg 
 

(2) จดัแบบรปูเกอืกมา้ หรอืรปูตวัย ู(U-shape Style) สาํหรบัผูเ้ขา้อบรมจาํนวน
ไมม่ากนกั ผูเ้ขา้อบรมมโีอกาสใกลช้ดิกนัมาก 

 

 
 
 

(3) จดัแบบหอ้งเรยีน (Classroom Style) เหมาะสําหรบัผูเ้ขา้อบรมจาํนวนมาก ๆ 
ทีต่อ้งมกีารจดบนัทกึและมกีารมอบหมายใหเ้ขยีนงานต่าง ๆ  
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(4) จดัแบบโต๊ะกลม (Roundtable Style) ในโอกาสทีจ่ะไมใ่หผู้ป้ระชุมเกดิความ
ขดัแยง้  หรอืเพื่อลดความรูส้กึของผูเ้ขา้ประชุมว่าใคร ‚ใหญ่‛ กว่าใคร 

    (4.1) โต๊ะเดีย่ว เหมาะสําหรบัการอบรมหรอืการประชุมทีม่จีาํนวนผูเ้ขา้รว่ม
ไมม่าก และมโีอกาสใกลช้ดิกนัเป็นพเิศษ 

 

 
      ทีม่าซ  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/284075 
 
      (4.2) โต๊ะกลุ่ม เหมาะสําหรบัการประชุมระดมความคดิ  การจดัฝึกอบรม 

การจดักจิกรรมทีม่กีารแบ่งกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม 
 

 
ทีม่า: http://www.nevadacomplex.com/page_3001.php?page=03&p=1&s=2 
 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/284075
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(5) จดัแบบรปูตวัท ี(T-shape Style) เหมาะสาํหรบัผูเ้ขา้อบรมจาํนวนไมม่ากนกั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) จดัแบบรปูตวั I (I-shape Style) ใชก้บัการประชุม 2 ฝา่ย ทีจ่ะหาทางออกใน
ปญัหารว่มกนั เรยีกว่า ‚การประชุมแบบทวภิาค‛ีถา้ไมจ่าํเป็นกไ็มค่วรจะจดัโต๊ะแบบนี้ เพราะเป็นการ
ทาํลายบรรยากาศแห่งมติรสมัพนัธ์ 
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(7) จดัแบบสามเหลีย่ม  แบบ 3 ฝา่ย เรยีกว่า‚การประชุมแบบไตรภาค‛ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) แบบสีเ่หลีย่ม  แบบ 4  ฝา่ย 
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(9) จดัแบบโพลเีซยีม (Symposium) เหมาะสําหรบัการนําเสนอผลงาน การ
อธบิายรปูแบบ ทฤษฎต่ีาง ๆ 

 

    
   ทีม่า: http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2010/pimpornarena.htm 
 
 
   นอกจากนัน้ หากเป็นการฝึกอบรมเฉพาะดา้น เช่น การฝึกอบรมดา้นการใช้

คอมพวิเตอร ์ยอ่มตอ้งไปใช ้สถานทีท่ีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงพอกบัการฝึกปฏบิตัขิองผูเ้ขา้อบรม
ดว้ย    

 
4.3 การวางแผนส าหรบัพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม 

 
  การเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจจดัไดต้ัง้แต่รปูแบบพธิกีาร ไปจนถงึแบบง่าย ๆ ไม่

เป็นทางการ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการอบรม ผูเ้ขา้อบรม และความตอ้งการของผูร้บัผดิชอบ 
การเตรยีมการสําหรบัพธิเีปิดและปิดการฝึกอบรม ในรปูแบบทีน่ิยมจดัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

 
1) การเชิญประธานในพิธี  

    ประธานในพธิสี่วนใหญ่จะเป็นบุคคลซึง่ไดร้บัการยอมรบั หรอืเป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของหน่วยงานทีส่นับสนุนการจดัฝึกอบรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 

(1)  ตดิต่อเป็นการภายในกบัเลขานุการของผูท้ีจ่ะเชญิ เพื่อขอนดัหมายวนั-เวลา
พธิเีปิดการฝึกอบรม 
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(2)  ทาํหนังสอืเชญิประธาน โดยแนบรายละเอยีดโครงการฝึกอบรม กําหนดการ
ฝึกอบรม และรา่งคาํกล่าวรายงาน และรา่งคาํกล่าวเปิดการฝึกอบรม (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
สปัดาห)์ 

(3)  ประสานงานผ่านเลขานุการเพื่อยนืยนัและนดัหมายการเดนิทางล่วงหน้า
ก่อนวนัเปิดการฝึกอบรม ประมาณ 1 - 2 วนั 

(4)  ตอ้นรบัและส่งประธานในวนัเปิดฝึกอบรม 
 

2) การเชิญผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม  
   โดยปกตผิูก้ล่าวรายงานควรจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ

โครงการฝึกอบรมนี้โดยตรง หรอืผูท้ีม่ตีําแหน่งในระดบัรองลงมาจากประธานในพธิ ีส่วนขัน้ตอนการ
เชญิกระทําเช่นเดยีวกบัการเชญิประธาน 

 
  3) การจดัเตรียมร่างค ากล่าวรายงานและค ากล่าวของประธานในพิธีเปิด-ปิด

การฝึกอบรม 
   ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบจดัโครงการฝึกอบรม ทีจ่ะตอ้ง

ดาํเนินการจดัทาํรา่งคํากล่าวรายงาน และรา่งคํากล่าวในพธิเีปิด-ปิดในการฝึกอบรม เนื่องจากผูจ้ดั
โครงการฝึกอบรมจะเป็นผูซ้ึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกอบรมครัง้นัน้ ๆ มากทีสุ่ด และน่าจะทราบดทีีสุ่ด
ว่าควรจะแจง้ขอ้มลูใด และใหข้อ้คดิอะไรบา้งแก่ผูเ้ขา้อบรม ในการรา่งคํากล่าวเหล่านี้อาจมปีระเดน็
สาํคญัในการร่างดงัต่อไปนี้ 

ก.  ประเดน็สาํคญัทีค่วรมใีนรา่งคาํกล่าวรายงานในพธิเีปิดการฝึกอบรม 
 คาํขึน้ตน้ (นิยมใช ้"กราบเรยีน" ต่อดว้ยตําแหน่งบรหิารของประธานในพธิ)ี 
 ขอบคุณประธานทีม่าเป็นเกยีรต ิ
 ความเป็นมา และหรอืเหตุผลความจาํเป็นทีต่อ้งจดัการฝึกอบรม  
 วตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรม 
 องคป์ระกอบของหลกัสตูร หมวดวชิาและระยะเวลาของหลกัสตูร 
 เทคนิคการฝึกอบรมทีใ่ช ้
 วนั เวลาและสถานทีฝึ่กอบรม 
 คุณสมบตัแิละรายละเอยีดเกีย่วกบัผูเ้ขา้อบรม 
 วทิยากรและผูใ้หค้วามรว่มมอืในการจดัโครงการฝึกอบรม 
 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการฝึกอบรม 
 เรยีนเชญิประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและใหโ้อวาท 

ข.  ประเดน็สาํคญัทีค่วรมใีนรา่งคาํกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
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 คาํขึน้ตน้ใหร้ะบุชื่อตําแหน่งของผูก้ล่าวรายงาน ตําแหน่งของแขกผูม้ ี
เกยีรตทิีม่ารว่มพธิ ีและผูเ้ขา้อบรมครัง้นี้ 

 แสดงความรูส้กึยนิดแีละความรูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดม้าทาํพธิเีปิดการ
ฝึกอบรม 

 แสดงความชื่นชมในจดุเด่นอยา่งใดอย่างหนึ่งของโครงการฝึกอบรม เช่น 
การทีห่น่วยงานต่าง ๆ เหน็คุณค่าของการฝึกอบรม จงึส่งผูเ้ขา้รบัการ
อบรมเป็นจาํนวนมาก ฯลฯ 

 เน้นความสาํคญัของการฝึกอบรม                                     
 ใหโ้อวาทและกําลงัใจ 
 ชีแ้นะประโยชน์ทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมควรจะไดร้บั 
 ขอบคุณวทิยากร ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งและผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 กล่าวเปิดการฝึกอบรม และอวยพรใหก้ารฝึกอบรมประสบความสาํเรจ็  

ค.  ประเดน็สาํคญัทีค่วรมใีนรา่งคาํกล่าวรายงานในพธิปิีดการฝึกอบรม 
 คาํขึน้ตน้ (นิยมใช ้"กราบเรยีน" ต่อดว้ยตําแหน่งบรหิารของประธานในพธิ)ี 
 ขอบคุณประธานทีใ่หเ้กยีรต ิ
 รายงานผลการฝึกอบรม 
 ความรว่มมอืของวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม ผูด้าํเนินการฝา่ยต่าง ๆ 
 ปญัหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม 
 สรปุผลและขอ้คดิเหน็ในการฝึกอบรม 
 เรยีนเชญิประธานมอบวุฒบิตัร/เกยีรตบิตัร และกล่าวปิดการฝึกอบรม  

ง.  ประเดน็สาํคญัทีค่วรมใีนรา่งคาํกล่าวปิดการฝึกอบรม 
 คาํขึน้ตน้ ใหร้ะบุชื่อตําแหน่งของผูก้ล่าวรายงาน ตําแหน่งของแขกผูม้ ี

เกยีรตทิีม่ารว่มพธิ ีและผูเ้ขา้อบรมครัง้นี้ 
 ขอบคุณผูด้าํเนินการฝึกอบรมและผูใ้หค้วามรว่มมอื 
 แสดงความยนิดกีบัผลสาํเรจ็ของการฝึกอบรมและผูผ้่านการฝึกอบรม 
 ใหแ้นวทางแก่ผูผ้่านการฝึกอบรมเพื่อนําไปปฏบิตัิ 
 อวยพรความก้าวหน้าในการทาํงาน 
 กล่าวปิดการฝึกอบรม 
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 4)  การคดัเลือกผู้เข้ารบัการอบรม 
  การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรม ควรพจิารณารบัผูเ้ขา้อบรมทีม่คีุณสมบตัทิีร่ะบุไวใ้น

โครงการหรอืในบางโครงการ เช่น การฝึกอบรมภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัการทดสอบเพื่อจดัระดบั
ความรูข้องผูเ้ขา้อบรมก่อนดว้ย 

 
 5)  การประชาสมัพนัธโ์ครงการฝึกอบรม 
  เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการอาจแจง้ใหห้น่วยงานซึง่มหีน้าทีด่ําเนินการดา้นการ

ประชาสมัพนัธไ์ดท้ราบขอ้มลูและรายละเอยีดทีส่าํคญัของโครงการฝึกอบรม เพื่อจะไดช้่วย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการฝึกอบรมและควรจดัเตรยีมเจา้หน้าทีไ่วถ่้ายภาพพธิเีปิดการฝึกอบรม 
ถ่ายภาพหมูข่องผูเ้ขา้อบรม หรอืกจิกรรมทีน่่าสนใจระหว่างการอบรม เพื่อนําไปใชป้ระชาสมัพนัธ์
โครงการ ฝึกอบรมต่อไป  

  ในกรณเีป็นโครงการฝึกอบรมทีร่บัสมคัรผูเ้ขา้อบรม อาจแจง้ขอ้มลูการเปิดรบัสมคัร
ผูเ้ขา้อบรมไปยงัหน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหเ้ผยแพรข่่าวใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์รหรอือาจ
พยายามเผยแพร่ขา่วการเปิดรบัสมคัรเขา้อบรมผ่านสื่อต่าง ๆ ทีม่อียู่แลว้ในองคก์ร เช่น ปิดประกาศ
ตามบอรด์ประชาสมัพนัธ ์หรอืเผยแพรท่าง Internet เป็นตน้ 

 
 6) การสร้างเกณฑแ์ละเครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรม 
  เกณฑแ์ละเครือ่งมอืสาํหรบัประเมนิผลการฝึกอบรม ควรจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ทนง ทองเตม็ เหน็ว่าโดยปกตแิลว้การประเมนิผลการฝึกอบรมนัน้ก็
เพื่อทีต่อ้งการจะทราบว่า 

(1)  ผูเ้ขา้อบรมมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางดา้นความคดิ อนัไดแ้ก่ ความรู ้
ความเขา้ใจ ความชาํนาญและความสามารถในการประเมนิ วเิคราะห์ และสงัเคราะหเ์พยีงใด 

(2)  ผูเ้ขา้อบรมมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางดา้นความรูส้กึ เช่น ความสนใจ 
ทศันคต ิความเชื่อ ค่านิยม ในทศิทางใด ระดบัใด 

(3) ผูเ้ขา้อบรมมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางดา้นการประพฤตปิฏบิตัิ ตลอดจน 
ผลการปฏบิตังิานภายหลงัการฝึกอบรมอย่างไรและเพยีงใด 

(4)  การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปลีย่นแปลงซึง่ผูร้บัผดิชอบการ
ฝึกอบรมตอ้งการใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืไม่ และไดผ้ลดกีว่า การเปลีย่นแปลงดว้ยวธิกีารอื่นหรอืไม่ 

(5)  การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งถาวร หรอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

 
 วตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรมดงักล่าวมุง่เน้นเฉพาะประเดน็ของการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเป็นผล ทีเ่กดิขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเท่านัน้ โดย
นกัวชิาการบางท่านเหน็ว่าวตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรมควรจะครอบคลุมกวา้งขวาง

file:///H:/rat/work_48/update_47/train_sendpitt/pdf/tab16-17_43.doc
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กว่า 5 ขอ้ดงัระบุขา้งตน้ โดยขยายขอบขา่ยไปถงึความมุง่หมายในการประเมนิกระบวนการฝึกอบรม
ทัง้ระบบดว้ย กล่าวคอื 

(1)  เพื่อทราบสมัฤทธผิลของโครงการฝึกอบรมนัน้ ๆ ว่าไดผ้ลตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้
หรอืไม ่เช่น เกดิการเรยีนรู ้(Learning) การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการทาํงาน (Behavior) หรอืไม่
เพื่อทราบขอ้ด ีขอ้บกพรอ่ง ความเหมาะสม รวมถงึปญัหา และอุปสรรคต่าง ๆของโครงการฝึกอบรม 
ทัง้ในแงข่องกระบวนการฝึกอบรม (เช่น เนื้อหาวชิา วทิยากร ระยะเวลา เป็นตน้) และการจดั
ฝึกอบรม (เช่น สถานที ่การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ) เพื่อแกไ้ขและปรบัปรงุโครงการฝึกอบรมใน
ครัง้ต่อ ๆ ไปใหด้ยีิง่ขึน้ 

(2)  เพื่อทราบคุณค่าหรอืความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏบิตังิาน
ของผูเ้ขา้อบรม เช่น ประโยชน์ของ หวัขอ้วชิาต่างๆในหลกัสตูรการฝึกอบรมในครัง้ต่อๆไปใหด้ยีิง่ขึน้ 

(3)  เพื่อทราบผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรม เช่น การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมในการทาํงาน ผลการปฏบิตังิาน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนการฝึกอบรม ความกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารวางหลงัจากการผ่านการฝึกอบรมแลว้ 

(4)  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เช่น พจิารณาว่าควรจะ
ดาํเนินการจดัฝึกอบรม หลกัสตูรนัน้ ๆ ต่อไปหรอืไม่ ช่วยประกอบการตดัสนิใจในการแต่งตัง้หรอื
พฒันาบุคคลใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 
มสีิง่ทีค่วรพจิารณาตรวจสอบในการประเมนิผลโครงการฝึกอบรมดงัต่อไปนี้ 

 (1) ปจัจยันําเขา้ของการฝึกอบรม (Inputs) - ควรตรวจสอบเกีย่วกบั 
  (1.1) การวเิคราะหห์าความจาํเป็นในการฝึกอบรม 

 มกีารวเิคราะหห์าความจาํเป็นมาก่อนหรอืไม่ 
 ขอ้มลูทีไ่ดค้รอบคลุม และเชื่อถอืไดเ้พยีงใด มอีะไรเป็นเครือ่งชีว้ดั 
 ความจาํเป็นดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรมหรอืไม่ 

  (1.2) วตัถุประสงคห์ลกั/วตัถุประสงคร์องของโครงการฝึกอบรม 
 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการฝึกอบรม

หรอืไม่ 
 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเขยีนในลกัษณะทีส่ามารถจะประเมนิผลได้

หรอืไม่ 
 วตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมมสี่วนสนับสนุนโครงการเพยีงใด 

     (1.3) หลกัสตูรและวธิกีารฝึกอบรม 
 หวัขอ้วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ

หรอืไม่ 
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 วตัถุประสงคร์ายวชิาแต่ละวชิาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของ
โครงการหรอืไม่ 

 ระยะเวลาของแต่ละหวัขอ้วชิาเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาวชิา
ของวชิานัน้ๆ หรอืไม่ 

 เทคนิคและวธิกีารฝึกอบรมทีใ่ชใ้นแต่ละหวัขอ้วชิาเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาของหวัขอ้วชิานัน้ ๆ หรอืไม่ 

 โสตทศันูปกรณ์เหมาะสมกบัเนื้อหาวชิา ระยะเวลา และสถานการณ์ในการ
ฝึกอบรมเพยีงใด 

(1.4) โครงการและกําหนดการฝึกอบรม 
 การขออนุมตัโิครงการล่าชา้ หรอืมอุีปสรรคหรอืไม ่และควรจะขจดั

อุปสรรคอย่างไร 
 วนัเวลาทีฝึ่กอบรมเหมาะสมกบัหลกัสตูร ทุกหมวดวชิาหรอืไม่ 
 รายละเอยีดโครงการและกําหนดการฝึกอบรมทีใ่ชเ้วยีนแจง้หน่วยงาน 

วทิยากร และแจกผูเ้ขา้อบรม มคีวามชดัเจนเพยีงใด 
   (1.5) การบรหิาร/เตรยีมการก่อนการฝึกอบรม 

 การคดัเลอืกวทิยากรมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 การเชญิและประสานงานกบัวทิยากรมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ 
 การเลอืกสถานทีฝึ่กอบรมมเีหตุผลอยา่งไร 
 สถานทีฝึ่กอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาและวธิกีารฝึกอบรมหรอืไม่ 
 การประสานงานกบัเจา้ของสถานทีฝึ่กอบรมมปีญัหาหรอืไม ่

  (1.6) การส่ง/คดัเลอืกผูเ้ขา้อบรม 
 ในการแจง้เชญิส่งผูเ้ขา้อบรม ไดม้กีารใหเ้วลาหน่วยงานผูส้่งและผูเ้ขา้

อบรมในการพจิารณา ส่ง/เตรยีมสมคัร เขา้อบรมเพยีงพอหรอืไม่ 
 หน่วยงานคดัเลอืกผูท้ีจ่ะส่งเขา้อบรมอย่างเหมาะสมตรงกบัคุณสมบตัทิี่

กําหนดในโครงการหรอืไม่ 
 มกีารคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้อบรม (ในกรณใีหส้มคัรเอง) โดยใชเ้กณฑอ์ะไร 

และเกณฑด์งักล่าวมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 มปีรมิาณการขอถอนการส่งเขา้อบรม/สมคัรเขา้อบรมเป็นจาํนวนมาก

หรอืไม่ และขอถอนไปเพราะเหตุใด 
  (1.7) งบประมาณ/การเบกิจา่ยเงนิ 

 ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณสาํหรบัโครงการน้ี ตลอดทัง้โครงการหรอืไม่ 
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 สามารถใชจ้า่ยเงนิในโครงการไดต้รงตามทีป่ระมาณการไวห้รอืไม ่ถา้ไม่
ตรง เพราะเหตุใด และจะตอ้งปรบัปรงุอย่างไร 

 สามารถดําเนินการเบกิจ่ายเงนิไดต้ามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานกําหนดไว้
หรอืไม่ หรอืมปีญัหาอุปสรรคในการเบกิจ่ายเงนิอยา่งไรบา้ง 

(2) กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม (Process)  
  มสีิง่ทีค่วรพจิารณาในการประเมนิผล คอื 
 (2.1)  วทิยากร 

 มกีารชีแ้จงวตัถุประสงคข์องหวัขอ้วชิาใหผู้เ้ขา้อบรมทราบหรอืไม่ 
 มคีวามรอบรูใ้นเน้ือหาวชิานัน้หรอืไม่ 
 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู/้กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้พยีงใด 
 การจดัลาํดบัขัน้ตอนของเนื้อหาวชิาเหมาะสมเพยีงใด 
 มกีารตอบคาํถามชดัเจนและตรงประเดน็หรอืไม่ 
 ใหโ้อกาสผูเ้ขา้อบรมแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
 มกีารใชโ้สตทศันูปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรอืไม่ 

 (2.2) ผูเ้ขา้อบรม 
 สนใจและเอาใจใส่ต่อการฝึกอบรมหรอืไม่ 
 มาเขา้อบรมตามกําหนดเวลาตลอดทัง้หลกัสตูรหรอืไม่ 
 มกีารซกัถามแสดงความคดิเหน็หรอืแสดงความมสี่วนร่วมในการฝึกอบรม

หรอืไม่ 
 ใหค้วามรว่มมอืต่าง ๆ ระหว่างการอบรมหรอืไม่ 

 (2.3) เอกสารประกอบการอบรม 
 แต่ละวชิามเีอกสารประกอบการอบรมหรอืไม่ 
 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการอบรมสอดคลอ้งและสนบัสนุน

วตัถุประสงคข์องหวัขอ้วชิานัน้หรอืไม่ 
 เอกสารแจกไดท้นัเวลา/ทนัความตอ้งการหรอืไม่ 

 (2.4) การดําเนินงานของเจา้หน้าที ่
 มกีารควบคุมเวลาระหว่างการอบรมใหเ้ป็นไปตามกําหนดการหรอืไม่ 
 การกล่าวแนะนําวทิยากรสําหรบัแต่ละหวัขอ้วชิาดําเนินไปอยา่งเหมาะสม และ

สามารถสรา้งบรรยากาศ ในการเรยีนรูไ้ดห้รอืไม่ 
 การกล่าวขอบคุณวทิยากรสําหรบัแต่ละหวัขอ้วชิาดาํเนินไปอย่างเหมาะสม

หรอืไม่ และช่วยสรา้งความรูส้กึทีด่แีก่วทิยากร และผูเ้ขา้อบรมหรอืไม่ 
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 ช่วยใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแก่วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมอย่างเตม็ใจ 
กระตอืรอืลน้หรอืไม่ 

 มมีนุษยสมัพนัธด์กีบัผูเ้ขา้อบรมหรอืไม่ 
 (2.5) สภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

 การจดัสถานทีอ่บรม รวมทัง้โต๊ะ เกา้อี้ เหมาะสมหรอืไม่ 
 อุณหภมู ิการถ่ายเทอากาศเหมาะสมหรอืไม่ 
 แสงสว่างเพยีงพอหรอืไม่ 
 เสยีงดงัชดัเจนหรอืไม่ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่อ้งใชใ้นการฝึกอบรม มเีพยีงพอหรอืไม่ 
 มสีิง่รบกวนต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกอบรมหรอืไม ่(เช่น เสยีงรบกวน การเดนิ

เขา้ออก การตามผูเ้ขา้อบรม หรอืวทิยากรไปรบัโทรศพัทบ์่อยครัง้) 
(3) ผลทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม (Outputs) - เป็นส่วนสําคญัทีใ่ชใ้นการศกึษาวเิคราะหเ์พื่อ

ประเมนิผลการฝึกอบรมทัง้ระบบ โดยอาจแบ่งการประเมนิผลในช่วงนี้ออกไดเ้ป็น 4 ระดบั หรอื
ประเภท คอื 

  (3.1) ขัน้ปฏกิริยิาหรอืความพงึพอใจ (Reaction) ของผูเ้ขา้อบรม  หมายถงึ ความ
คดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคตทิีผู่เ้ขา้อบรมมต่ีอสิง่ต่อไปนี้ 

 ความเหมาะสมของหลกัสตูรและหวัขอ้วชิา 
 การดําเนินการฝึกอบรมของวทิยากร 
 ประโยชน์ของการฝึกอบรมต่อการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้อบรม เช่น เนื้อหาที่

ฝึกอบรมมคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานทีท่ํา  
 ความเหมาะสมในการบรหิารโครงการฝึกอบรมและสิง่อํานวยความสะดวก  
 สมัพนัธภาพในกลุ่มผูเ้ขา้อบรม 
 ความคุม้ค่าในการเขา้รบัการอบรม 
 ความสามารถในการนําไปประยกุตใ์ช ้
 ระดบัความยากง่ายของเนื้อหา 

 (3.2) ขัน้การเรยีนรู ้(Learning) ของผูเ้ขา้อบรม เป็นการวดัการเพิม่ขึน้ของความรูห้รอื
ความสามารถทางสตปิญัญาหลงัการฝึกอบรมเมือ่เทยีบกบัก่อนการฝึกอบรม คอื 

 ผูเ้ขา้อบรมเกดิการเรยีนรู ้หรอืมกีารเปลีย่นแปลงตามทีก่ําหนดไวใ้น
วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการหรอืไม่ 

 ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้จากความรูส้กึของตนเองเพยีงใด 
 ผูเ้ขา้อบรมไดม้ปีระสบการณ์ตามทีต่อ้งการหรอืไม่ 
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  (3.3) ขัน้พฤตกิรรม (Behavior) ของผูเ้ขา้อบรม เป็นการวดัว่าผูเ้ขา้อบรมไดม้กีาร
ประยกุตใ์ชส้ิง่ทีเ่รยีนในการเปลีย่นพฤตกิรรมมากน้อยเพยีงใด การประเมนิอาจทาํไดท้นัทหีรอืรอไป
ระยะเวลาหนึ่งกไ็ด ้เช่น 

 ผูเ้ขา้อบรมไดนํ้าสิง่ทีเ่รยีนรู ้เช่น ทกัษะ ความรู ้ไปใชป้ระโยชน์หรอืไม่ 
 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นไปในทางไหน ระดบัใด ชัว่คราวหรอืถาวร  
 ผูเ้ขา้อบรมสามารถถ่ายทอดสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หค้นอื่นไดห้รอืไม่ 
 ผูเ้ขา้อบรมรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรม ความรูแ้ละทกัษะของตนเองหรอืไม่ 

(4) ขัน้ผลลพัธ ์(Outcomes หรอื Results) - อาจแยกเป็น 2 ประเดน็หลกั คอื 
  (4.1) ผลทีอ่งคก์ารไดร้บั - มปีระเดน็ทีค่วรพจิารณา คอื 

 ผลงานทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพที่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
 ผลลพัธท์างดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ การลดค่าใชจ้า่ย ลดการสญูเสยีหรอืของเสยี 

จากการผลติหรอืการดําเนินงาน ลดอุบตัเิหตุ และลดความสิน้เปลอืงต่าง ๆ 
 ขวญัและกําลงัใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืผูร้ว่มงาน ของผูผ้่านการอบรม 
 การลดความขดัแยง้ บตัรสนเท่ห ์หรอืขอ้รอ้งเรยีน ซึง่มผีลมาจากการ

บรหิารงาน หรอืการดําเนินงานของผูผ้่านการอบรม 
 ความพงึพอใจ หรอืความนิยม ของผูร้บับรกิาร หรอืหน่วยงานทีป่ระสานงาน

หรอืดาํเนินงานเกีย่วเนื่องดว้ยกบัผูผ้่านการอบรม 
  (4.2) ผลทีผู่เ้ขา้อบรมเองไดร้บั – อาจพจิารณาไดจ้าก 

 มทีกัษะดา้นต่าง ๆ พรอ้มทีป่ฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการเลื่อน
ระดบัตําแหน่งเพยีงใด 

 ผูผ้่านการอบรม มคีวามก้าวหน้าในสายงานเพยีงใด 
 มทีกัษะดา้นต่าง ๆ พรอ้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารสาํหรบัตําแหน่งทีค่รองอยู ่และ

ตําแหน่งใหมเ่พยีงใด (ในกรณโีครงการ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาผูบ้รหิาร) 
 
7)  การจดัเตรียมแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม 
 แฟ้มเอกสารประกอบการฝึกอบรมสําหรบัแจกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะประกอบดว้ย 

7.1)  รายละเอยีดโครงการฝึกอบรม  และกําหนดการฝึกอบรม 
7.2)  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
7.3)  รายชื่อผูเ้ขา้ฝึกอบรม และทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อไป 
7.4)  กระดาษจดบนัทกึ และเครือ่งเขยีน  
7.5)  ประวตัวิทิยากร 
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 นอกจากนัน้ ในปจัจบุนัมกัจะมกีารขอขอ้มลูการนําเสนอ เช่น Power-point ของวทิยากร 
ดงันัน้จะตอ้งเตรยีม CD-R เพื่อบนัทกึขอ้มลูดว้ย 

 
8)  การเตรียมการจดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 
 เนื่องจากตามหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดโ้ดยงา่ยไมเ่พยีงแต่ใน

สภาพแวดลอ้มทีม่ที ัง้ความ สะดวก สบายในดา้นกายภาพเท่านัน้ หากควรจะตอ้งมบีรรยากาศของ
ความไวเ้นื้อเชื่อใจและเคารพซึง่กนัและกนั การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อสิระภาพทีจ่ะแสดงออก 
และมกีารยอมรบัในความแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูจ้ดัฝึกอบรมจะตอ้งพยายามแสวงหาวธิกีารทีจ่ะสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนั โดยการจดัหรอืกําหนดใหม้กีจิกรรมทีช่่วยใหเ้กดิ
บรรยากาศของความรว่มมอืรว่มใจกนัซึง่อาจจะนําไปสู่บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูน้ัน้ไดใ้นทีสุ่ด 
กจิกรรมดงักล่าวอาจเรยีกว่า "กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ"์ 

 
 กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์หมายถงึ กจิกรรมใดกต็ามทีผู่เ้ขา้อบรมทัง้หมดมสี่วนรว่มกระทาํ

ดว้ยกนัตามทีผู่จ้ดัฝึกอบรมหรอืวทิยากรกําหนดใหห้รอืจดัใหโ้ดยมวีตัถุประสงคข์อ้ใดขอ้หนึ่งหรอื
หลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เพื่อสรา้งความคุน้เคยระหว่างผูเ้ขา้อบรม 
(2) เพื่อสรา้งความรูส้กึและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูเ้ขา้อบรม 
(3) เพื่อสรา้งความสนุกสนานและผ่อนคลายความตงึเครยีด 
(4)  เพื่อสรา้งบรรยากาศและความประทบัใจทีด่ต่ีอการฝึกอบรม 
(5)  เพื่อการเรยีนรู ้กล่าวคอื เป็นส่วนประกอบในการสาธติดว้ยการสรา้งประสบการณ์

ตรงเกีย่วกบัแนวคดิ แนวปฏบิตัใินเรือ่งทีต่อ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนกับางเรือ่ง 
 
 กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธด์งักล่าวอาจมไีดท้ัง้เกมต่าง ๆ การรอ้งเพลง การเล่นดนตร ีการ

แสดงละคร การแก้ปญัหา ฯลฯ แลว้แต่จะกําหนดขึน้ 
 
 อยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งรบัผดิชอบในการจดัใหม้กีจิกรรม

กลุ่มสมัพนัธเ์พื่อวตัถุประสงคใ์นขอ้ 1 - 4 ทัง้นี้ เพื่อสรา้งและรกัษาบรรยากาศของการเรยีนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงแรกของการฝึกอบรมซึง่เชื่อว่าผูเ้ขา้อบรมซึง่อาจยงัไม่รูจ้กัคุน้เคยซึง่กนั
และกนัมาก่อน จะมพีฤตกิรรมเยน็ชาและสงวนท่าทไีมค่่อยจะแสดงพฤตกิรรมใด ๆ ออกมาผูจ้ดั
ฝึกอบรมจงึตอ้งพยายาม "ละลายน้ําแขง็ (Break the Ice)" ดว้ยการจดั "กจิกรรมละลายพฤตกิรรม" 
หรอือาจเรยีกว่า "กจิกรรมเพื่อสรา้งความคุน้เคย" เพื่อสรา้งความรูจ้กัคุน้เคยระหว่างผูเ้ขา้อบรมและ
สรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่นเป็นกนัเองเพื่อใหเ้กดิความพรอ้มทีจ่ะรว่มมอืซึง่กนัและกนัทัง้ระหว่างการ
ฝึกอบรมและในระยะเวลาต่อไป 
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 เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกกจิกรรมมาใชแ้ต่ละครัง้ไดอ้ย่างเหมาะสม ผูจ้ดักจิกรรมจะตอ้ง
คาํนึงถงึเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) ขอ้มลูเกีย่วกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรมซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(1.1) จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 
(1.2) ส่วนใหญ่ไมรู่จ้กักนัมาก่อน รูจ้กักนัมาบา้ง หรอืรูจ้กักนัดอียูแ่ลว้ 
(1.3) อายแุตกต่างกนัมาก หรอืวยัไล่เรีย่กนั อายเุฉลีย่สกัเท่าใด 
(1.4) สดัส่วนของเพศ ของผูเ้ขา้อบรม ว่าเป็นหญงิหรอืชายมากกว่ากนัสกัเท่าใด 
(1.5) ตําแหน่งหน้าทีข่องผูเ้ขา้อบรม และลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

(2) ระยะเวลาสาํหรบัจดักจิกรรม – ว่าจะมเีวลายาวนานสกัเท่าใด 
 (3) สถานทีใ่นการจดักจิกรรม - เป็นหอ้งประชุม หอ้งโถงโล่ง ๆ หอ้งประชุมทีม่โีต๊ะ

จดัเป็นกลุ่ม หรอืเป็นสนามหญา้ 
(4)  วฒันธรรมไทย หรอืขนบธรรมเนียมของสงัคมไทย 

 
 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขา้อบรมจาํนวนมาก อาจตอ้งใชก้จิกรรมทีม่กีารแบ่งกลุ่ม แทนทีจ่ะเป็น

กจิกรรมสําหรบัรายบุคคล กจิกรรมส่วนใหญ่จะแบ่งออกตามลกัษณะความคุน้เคยของผูเ้ล่นได ้3 
ประเภท คอื  

 สาํหรบัผูเ้ล่นทีย่งัไมรู่จ้กักนัเลย จะเป็นกจิกรรม ทีท่ําให้ ผูเ้ล่นไดท้าํความรูจ้กักนั มี
ลกัษณะเป็นเกมทีใ่ชใ้นการแนะนําตวัระหว่างกนั  

 สาํหรบัผูเ้ล่นทีรู่จ้กักนับา้ง ใหรู้จ้กักนัอยา่งทัว่ถงึขึน้  
 กจิกรรมสําหรบัผูท้ีคุ่น้เคยกนัดอียูแ่ลว้ ผูเ้ลอืกใชก้จิกรรมควรจะเลอืกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม นอกจากนัน้ ยงัมกีจิกรรมบางอย่างทีอ่าจไมเ่หมาะสมเมือ่ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ เช่น 
เกมทีต่อ้งใชแ้รงมาก เป็นตน้ 

 
 หากมรีะยะเวลาในการจดักจิกรรมนาน แต่จาํนวนผูเ้ขา้อบรมมไีม่มากนกั อาจผสม

กจิกรรม 2 - 3 เรือ่งเขา้ดว้ยกนักไ็ด้ และหากสถานทีจ่ดักจิกรรมเป็นหอ้งประชุม การจดักจิกรรมโดย
ตอ้งใหผู้ร้ว่มกจิกรรมนัง่ลอ้มวงอาจทาํไดไ้มส่ะดวก และจะตอ้งระมดัระวงัไมค่วรเลอืกกจิกรรมที่ทาํให้
เกดิความสกปรก เสยีหายแก่สถานที ่เช่น มกีารใชน้ํ้าหรอืแป้งฝุน่ เป็นตน้ 

 
 นอกจากการเลอืกกจิกรรมทีท่าํใหผู้ร้ว่มกจิกรรมซึง่เป็นบุคคลต่างเพศตอ้งใกลช้ดิกนั

จนเกนิไป อาจไมเ่หมาะสม เพราะไมส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณไีทย และอาจไมค่่อยไดร้บั
ความรว่มมอืจากผูเ้ขา้อบรมอกีดว้ย 
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9) การจดัเตรียมการบริการอาหารว่าง/เครื่องด่ืม และอาหารระหว่างการฝึกอบรม 
 เลอืกรายการอาหารจะตอ้งระมดัระวงัจดัใหม้อีาหารสําหรบัผูท้ีม่ขีอ้จาํกดัในทางศาสนา 

เช่น ผูท้ีเ่ป็นมสุลมิ หรอืผูท้ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการแพอ้าหารบางชนิด เช่น อาหารทะเลอยูด่ว้ย  
 
10) การจดัเตรียมส่ิงเบด็เตลด็ต่าง ๆ ส าหรบัการฝึกอบรม ได้แก่ 

 จดัทําบญัชลีงทะเบยีนเขา้รบัการฝึกอบรม  
 จดัทําป้ายชื่อวทิยากร สําหรบัตัง้โต๊ะบรรยาย 
 จดัทําป้ายชื่อผูเ้ขา้อบรม – ทัง้ป้ายตัง้โต๊ะและป้ายตดิเสือ้ 
 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดนิสอ ตะกรา้ผง แผ่นใส ปากา

เขยีนแผ่นใส ปากกาเขยีนไวทบ์อรด์ 
 
5. การด าเนินงานส าหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม 
 

เจา้หน้าทีฝึ่กอบรมมกีจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะดําเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ คอื 
 
 5.1 สถานท่ีและอปุกรณ์ 

 ดแูลสถานทีฝึ่กอบรมใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่่งเสรมิบรรยากาศในการเรยีนรู ้และ
เหมาะสมกบัเทคนิคหรอืกจิกรรมในการฝึกอบรม มกีารถ่ายเทของอากาศ อุณหภมู ิแสงและเสยีงที่
พอเหมาะ 

 ดแูลการจดัโต๊ะ เกา้อี้ อยูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้ขา้
อบรมและเทคนิคการฝึกอบรมหรอืตามทีว่ทิยากรตอ้งการ 

 จดัป้ายชื่อวทิยากรและผูเ้ขา้อบรมตามความเหมาะสม 
 จดัโสตทศันูปกรณ์ทีจ่าํเป็นใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใหใ้ชง้าน 
 

 5.2 การด าเนินการฝึกอบรม 
  1) ทาํหน้าทีพ่ธิกีรทัว่ไประหว่างการฝึกอบรมโดย  

 กล่าวตอ้นรบัและชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการฝึกอบรม แก่ผูเ้ขา้อบรม 
 แจง้และเตอืนผูเ้ขา้อบรมเกี่ยวกบักําหนดการฝึกอบรม 

2) จดัการใหผู้เ้ขา้อบรมลงนามเขา้อบรมในแต่ละวนัใหค้รบถว้น 
3)  แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพิม่เตมิในแต่ละหวัขอ้วชิา (ตามทีว่ทิยากร

กําหนดให)้ 
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4) สงัเกตการณ์การฝึกอบรมและพยายามรกัษาเวลาในการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตาม
กําหนดการ 

5) ดาํเนินการเกีย่วกบัการประเมนิผลการอบรมตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ 
 

 5.3 การกล่าวแนะน าและขอบคณุวิทยากร 
   หลกัการกล่าวแนะนําและขอบคุณวทิยากร มดีงันี้ 
   1) การกล่าวแนะนําวทิยากร 

(1)  ก่อนการแนะนําใหศ้กึษาขอ้มลูจากแบบประวตัวิทิยากร ถา้ประวตัยิาวมาก
ใหเ้ลอืกเฉพาะขอ้มลูทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปจัจบุนั ตําแหน่งหน้าทีท่ีส่าํคญัในอดตี 
คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานหรอืความเชีย่วชาญของวทิยากร โดยเน้นถงึส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วชิาทีเ่ชญิเป็นพเิศษ  

(2)  ขอบเขตทีค่วรกล่าวแนะนํา 
 แนะนําชื่อหวัขอ้วชิาทีก่ําลงัจะฝึกอบรม โดยอาจกล่าวถงึความเชื่อมโยง

กบัหวัขอ้วชิาก่อนหน้านี้ หรอืหวัขอ้วชิาทีจ่ะฝึกอบรมต่อไป หรอืกล่าวถงึความสาํคญัของหวัขอ้วชิานี้
โดยเฉพาะกไ็ด ้

 แนะนําชื่อของวทิยากร โดยใชค้าํนําหน้าชื่อ ยศ บรรดาศกัดิ ์หรอื
ตําแหน่งทาง วชิาการ ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

 กล่าวถงึประวตัวิทิยากร  
 หากวทิยากรเป็นบุคคลภายนอก อาจกล่าวแสดงความรูส้กึเป็นเกยีรติ

ในนามของหน่วยงาน ในช่วงแรกดว้ยกไ็ด้ 
  2)  การกล่าวขอบคุณวทิยากร 
   (1) การกล่าวขอบคุณ ควรทาํในทนัททีีว่ทิยากรพดูจบ ไม่ควรทิง้ระยะเวลาให้

นานออกไป 
   (2)  การกล่าวขอบคุณ เป็นการขอบคุณในนามของผูเ้ขา้อบรมทัง้หมดโดยควร

กล่าวชื่อหลกัสตูรฝึกอบรมดว้ย 
(3) ประเดน็ทีค่วรกล่าวก่อนหรอืหลงั  

 สรุปเนื้อหาสาระทีส่ําคญั ความรูห้รอืขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมโดยวทิยากร 
 จดุเด่นของวทิยากรหรอืความรูส้กึทีด่ทีีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมในหวัขอ้นี้ 

(4) สรปุจบดว้ยการขอใหป้รบมอืใหแ้ก่วทิยากรในตอนทา้ยสุด  
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 5.4 การให้บริการและอ านวยความสะดวกในระหว่างการฝึกอบรม 
  1) อํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้อบรม 
  2)  จดัและใหบ้รกิารยานพาหนะรบั-ส่งแก่ผูเ้ขา้อบรมในการฝึกอบรมนอกสถานที่

ทาํงาน 
  3)  ดแูลจดัใหม้กีารบรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มหรอือาหารมือ้ต่าง ๆ ตามที่

กําหนดไว ้โดยดแูลใหม้กีารบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ไมต่อ้งเสยีเวลารอคอยอาหารนานเกนิไป 
 
6. การด าเนินงานส าหรับช่วงหลังการฝึกอบรม 
  
 ในบางกจิกรรมอาจจะมกีจิกรรมทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 
 1) ส่งหนงัสอืขอบคุณวทิยากร หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 2) เป็นตวักลางในการตดิต่อประสานงานระหว่างผูเ้ขา้อบรมต่อไป 
 3) ใหค้วามช่วยเหลอืรว่มมอืกบัผูเ้ขา้อบรมในการจดัทําทําเนียบรุน่ของผูเ้ขา้อบรม 
 4) ออกใบรบัรองการผ่านการฝึกอบรม เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ (การฝึกอบรมเพื่อพฒันา

บุคลากรในสงักดั หรอื In-house training เช่นน้ี ไมน่่าจะมคีวามจาํเป็นตอ้งออกวุฒบิตัรหรอืเกยีรติ
บตัรเพื่อแจกผูผ้่านการอบรมเมือ่การอบรมสิน้สุดลง แต่ในกรณกีาร ฝึกอบรมซึง่มรีะยะเวลายาวนาน
มาก กอ็าจพจิารณาแจกวุฒบิตัรหรอืเกยีรตบิตัรได้) 

 5) ดาํเนินการเกีย่วกบัการประเมนิและตดิตามผลการฝึกอบรมต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




