คู่มือการปฏิบตั งิ าน การจัดฝึกอบรม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
(In-house Training) : สานักการศึกษาต่อเนื่อง

โดย
นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สังกัด ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คานา
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน
และการด าเนิ น การด้า นการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรต่ างๆ การรวบรวม การแก้ ปั ญ หา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร และการให้บริการ เนื่องจากในการจัดการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตรมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก จึงได้จัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน สานักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น
การจั ดทาคู่มือปฏิบั ติงานฝึ กอบรมโครงการความร่ว มมือกับหน่ว ยงาน ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ฉบับนี้ ผู้จัดทาคู่มือมีแนวคิดในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดความยุ่งยากดังกล่าว อีกทั้ง
ยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมรุ่นต่อๆ ไป ผู้จัดทาได้นา
ประสบการณ์จ ากการทางานในการจัดโครงการฝึ กอบรมและศึ กษาค้นคว้า เรียบเรียง รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล นาแนวคิดและทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้ในการจัดทา
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่จะศึกษา
เพื่อบูรณาการความรู้ ที่ได้รั บ กับ การปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
และจะพัฒนาระบบการดาเนินงานต่างๆ ของการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของคู่มือ
ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นไป
อย่างรวดเร็ว จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบว่า องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายาม
ค้น หาวิธีการใหม่ๆ มาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงองค์กรเพื่ อ ให้ องค์ กรอยู่ร อด และมีความก้า วหน้ า
ท่ามกลางกระแสแห่งการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่ง
ประสิทธิภาพของการทางานเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ ดังนั้นการจะดาเนินการให้
อยู่รอดได้จึงจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทรัพยากร
อย่างหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสาคัญมากที่สุด คือพนักงานหรือบุคลากร องค์กรต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า
พนักงานหรือบุคลากรมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน มีศักยภาพ มีขีดความสามารถพร้อมหรือไม่ ถ้า
ไม่พร้อมองค์กรจะมีการดาเนินการอย่างไรที่จะสร้างความพร้อมให้กับบุคลากร เพราะฉะนั้น องค์กร
จึงควรมีการวางแผนที่รอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุลซึ่งกันและกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่า
เป็นกระบวนการในการดาเนินการให้มนุษย์มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีมูลค่าสูง
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคต
งานด้านการฝึกอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ใน
ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง การฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสาคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าและคุณภาพตามที่
องค์กรต้องการ ดังนั้น ทุกองค์กรจึงให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่ง
จาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องและเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินการ
และแนวทางในการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานและ
สนองตอบต่อการบริการได้ง่ายขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมยังจาเป็นที่จะต้องมีความสามารถใน
การสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากการ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมยังเป็น
สิ่งสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานอีกด้วย ผู้รับผิดชอบงานจะต้องเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญของ
การให้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
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ขึ้น เพื่อเป็ น คู่มือการสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติ เพิ่มประสิ ทธิภ าพ สร้างประสิ ทธิผล คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน ช่วยลดคาถามและลดเวลาใน
การปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานมีระบบ มีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร สามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ ลดขั้นตอนการทางานซ้าซ้อน ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน เสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน
และสามารถเริ่มต้นการทางานได้อย่างถูกต้อง กรณีมีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนหน้าที่ ทาให้ได้งานที่มี
คุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์
สานักการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่ในการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมซึ่งสามารถแยกประเภทการฝึกอบรมได้ดังนี้
1. การฝึกอบรมที่จัดให้กับหน่วยงานภายนอกตามโครงการความร่วมมือ ประเภท In-house
Training
2. การฝึกอบรมที่จัดให้กับบุคคลทั่วไป ประเภท Public Training
การจัดฝึกอบรมทั้ง 2 ประเภท จะมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน ตามลักษณะ
งานและกลุ่มผู้รับบริการ ทาให้ในการบริหารงานโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละ
ครั้ งมี ร ายละเอีย ดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการจัดการฝึ กอบรมหลั กสู ตร In-house Training ซึ่งมี
กระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน เนื่องจากมีแบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวข้องที่หลากหลาย อีกทั้ง
ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหารงานโครงการฝึกอบรม เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจด้วย
3. การฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในท้องถิ่ น ต่างๆ อย่ างกว้างขวางโดยใช้รูปแบบและสื่ อการฝึ กอบรมผสมผสาน โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเอง สานักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดส่งเอกสารหรือชุดฝึกอบรม (Training Kit)
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาล่วงหน้ามาก่อนในระยะเวลาหนึ่งอาจจัดให้มีกิจกรรมเสริม/กิจกรรม
กลุ่มตามความเหมาะสมแล้วจัดสอบประเมินความรู้
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การงานฝึ ก อบรมดั ง กล่ า ว คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านในการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร In-house Training ที่ ส านั ก การศึ ก ษา
ต่อเนื่อง เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ประเด็นสาคัญในแต่ละขั้นตอน เช่น การติดต่อประสานงาน
วิทยากร สถานที่ในการอบรม ต้องสอบถามสิ่งใดบ้าง เป็นต้น ตลอดจนเอกสาร แบบฟอร์ม และ
บุ คลากรที่เกี่ย วข้อง ในการจั ดฝึ กอบรมหลั กสูตรประเภท In-house Training ซึ่งผู้ จัดทาคู่มือ ได้
ปฏิบัติงานด้านนี้มาเป็นเวลา 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญและชานาญในงานบริหารโครงการฝึกอบรม
คู่มือจะถ่ายทอดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมนี้ อันจะเป็น
แนวทางและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฝึ ก อบรมประเภท In-house Training เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนว
ทางการปฏิบัติงานฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. คู่มือการปฏิบั ติ งานฝึ กอบรมประเภท In-house Training เพื่อให้ บุคลากรปฏิบั ติ ง าน
ทดแทนกันได้ทุกคน
นิยามศัพท์
การฝึกอบรม หมายถึง การดาเนินการจัดอบรมโดยครอบคลุมทั้งโครงการอบรม การจัด
บรรยาย การจัดประชุมวิชาการ การจัดสัมมนา โดยเป็นกระบวนการที่จะทาให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจในหัวข้อและเนื้อหาการอบรมนั้น และสามารถพัฒนาความสามารถของบุคลากรภายใน
องค์กรได้ ทั้งนี้ การจัดอบรมจะประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้รับผิดชอบโครงการและ
ทีมผู้ประสานงานจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนและกระบวนการจัดฝึกอบรมตามที่กาหนดไว้
กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรนั้นๆ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือความชานาญและ ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซึ่งการฝึกอบรมสามารถทาให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร In-house Training ที่ ส านั ก การการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเป็ น เจ้ า ของ
โครงการ คือ โครงการที่หน่วยงานภายนอกติดต่อให้สานัก การศึกษาต่อเนื่อง จัดฝึกอบรมให้ โดย
ส านั ก การศึกษาต่ อเนื่ อ ง ร่ ว มประชุมกับผู้ บริห ารเพื่ อน าข้ อ มูล ต่ างๆ มาออกแบบหลั กสู ตร ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานนั้นๆ เตรียมไว้แล้ว เป็นการบริหารจัดการ การ
จัดฝึกอบรมแบบเหมาจ่ายทั้งโครงการ ตามข้อตกลงร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างสานัก การศึกษา
ต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ที่ติดต่อ
ขอความร่วมือให้สานักการศึกษาต่อเนื่องจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ขอบเขตของคู่มือ
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านนี้ จ ะศึ ก ษาเฉพาะรายละเอี ย ดในการด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
In – house Training ที่ ส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเป็ น เจ้ า ของโครงการ ในแต่ ล ะขั้ น ตอน ซึ่ ง จะ
ครอบคลุม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการ
ดาเนินการ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คู่มือการปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นหลักในการทางานของสานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องในการปฏิบัติงาน
2. คู่มือการปฏิบัติงานช่วยให้การทางานของสานักการศึกษาต่อเนื่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฝึกอบรมประเภท In-house Training ให้บุคลากร
สามารถทางานทดแทนกันได้
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บทที่ 2
การวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งานฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (In-house Training)
สานักการศึกษาต่อเนื่อง วิเคราะห์โดยการพิจารณาที่โครงสร้าง และหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจน
การพิจารณาบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการฝึกอบรม ซึ่งจะจาแนกการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้
2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
2.3 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารงานจัดฝึกอบรม
2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลั ยเปิดโดยมีแนวคิดการก่อตั้งเพื่อ ขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการ
สอนทางไกล เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชา
จากสื่อสารสนเทศต่ างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น และกาหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย สีประจามหาวิทยาลัย
คือ สีเขียวและสีทอง โดยสีเขียวเป็นสีประจาวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว สี ท อง เป็ น สี แ ห่ ง ความเป็ น สิ ริ ม งคล ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ พระบรม
ราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสาม
องค์เรี ย งกัน ภายใต้พระมหามงกุฎ นามาประกอบกับส่ วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิราช มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการด าเนิ นงาน คื อ การจั ด การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมี
สาขาวิชาจานวน 12 สาขาวิชาในการรับผิดชอบด้านวิชาการ และมี สานักและสถาบันต่างๆ จานวน
12 หน่วยงาน ดาเนินการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
งานด้านวิชาการ แบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
8) สาขาวิชารัฐศาสตร์
9) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
งานสนับสนุนด้านวิชาการ แบ่งสานัก/สถาบัน/ศูนย์ 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) สานักงานอธิการบดี
2) สานักทะเบียนและวัดผล
3) สานักเทคโนโลยีการศึกษา
4) สานักบริการการศึกษา
5) สานักวิชาการ
6) สานักบรรณสารสนเทศ
7) สานักพิมพ์
8) สานักการศึกษาต่อเนื่อง
9) สานักคอมพิวเตอร์
10) สถาบันวิจัยและพัฒนา
11) สานักบัณฑิตศึกษา
12) ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 จังหวัด
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ศูนย์วทิ ยพัฒนา

แผนผังโครงสร้าง 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่มา : www.stou.ac.th, 2562.

2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักการศึกษาต่อเนื่องจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เ บกษา ฉบั บ พิ เ ศษ หน้ า 10 เล่ ม 105 ตอนที่ 239 วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2531 โดยที่
มหาวิทยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิราชได้มีการขยายงานด้านการบริการวิช าการแก่สั งคม เช่น การให้
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและของ
เอกชน การผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยาน
การศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ
ประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่เอื้ออานวยให้การดาเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งสานักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการตาม
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 ดังนี้
(1) สานักงานเลขานุการ
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
(3) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
(4) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
(5) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
(6) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
ปัจจุบันสานักการศึกษาต่อเนื่องได้มีก ารปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามคาสั่ง
ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 (ภาคผนวก ข) ให้บุคลากรที่ย้ายไป
ปฏิบัติงานตามฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลับไปปฏิบัติงานยังสังกัดฝ่ายเดิม และบุคลากร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้คงดารงตาแหน่งหัวหน้า
งานต่อไป
2.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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สำนักกำรศึกษำต่ อเนื่อง

ผู้ อำนวยกำรสำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
ต่อ เนื่ อ ง
รองผู้ อำนวยกำรสำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง

สำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ ำยบริกำรเผยแพร่ ทำงไกล

ฝ่ ำยอุทยำนกำรศึกษำ
กำรศึกษำ

เลขำนุกำร

ฝ่ ำยบริหำรกำร

ฝ่ ำยพัฒนำสื่อและ

ฝ่ ำยวิเครำะห์ โครงกำร

ฝึ กอบรม

เทคโนโลยี

และหลักสูตรฝึ กอบรม

กำรฝึ กอบรม

แผนผังที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง. 2560
2.2.2 จานวนบุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สานักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 46 คน
1) ข้าราชการ จานวน 27 คน (นับรวมผู้อานวยการสานักและรองผู้อานวยการสานัก)
2) พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 8 คน
3) ลูกจ้างประจา จานวน 3 คน
4) ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน จานวน 1 คน (สังกัดหน่วยงานกองกลาง
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
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5) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 7 คน

2.3 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน รับผิดชอบทุกฝ่าย ยกเว้นฝ่ายอุทยาน
การศึกษาที่มีร องอธิการบดีว างแผนฯ รับผิ ดชอบเฉพาะพันธกิจการบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ส านัก
การศึกษาต่อเนื่องแบ่งโครงสร้างและกาหนดความรับผิดชอบงานออกเป็น 6 ฝ่ายดังนี้
1) สานักงานเลขานุการ
สานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการดาเนินงานในฝ่าย
ต่างๆ ของสานัก โดยมีการแบ่งเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานอานวยการ งานบุคคลและระบบงาน
งานแผนงาน และงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
รับผิดชอบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และการจัดโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิ
บัตรบัณฑิตศึกษา ที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่มุ่งปริญญา
บัตร และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการแบ่งเป็น
4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานโครงการสัมฤทธิบัตร งานกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคม งานสื่ อ
นวัตกรรมวิชาการเพื่อสังคม
3) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ฟื้นฟู
ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริมคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต
โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุร การ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งานอุทยานการศึกษา
และงานสื่อนวัตกรรม
4) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
รับผิดชอบการจัดอบรมและให้คาปรึกษาบริการทางวิชาการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม
ได้แก่ หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public) และหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(In-house) โดยมีการแบ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
งานฝึ กอบรมหลั กสู ตรทั่ว ไป และงานฝึ กอบรมหลั ก สู ต รความร่ว มมื อ (In-house Training) งาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
5) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
รับผิดชอบในการจัดหา ออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อ รวมทั้งงานศิลปกรรมที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรม การจั ดระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรม และให้ คาปรึกษาในการผลิ ตสื่อการฝึ กอบรมแก่
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หน่ ว ยงานต่างๆ โดยมีการแบ่ งเป็ น 5 งาน ประกอบด้ว ย งานธุรการ งานสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ งาน
ฝึกอบรมทางไกล งานสื่อศิลปกรรม และงานสื่อสิ่งพิมพ์
6) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลและติดตามผลการ
ฝึกอบรม เสนอข้อกาหนดการรับจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ และให้คาปรึกษาด้านการจัดทา
โครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม มีการแบ่งเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ
งานวิเคราะห์โครงการ งานจัดทาโครงการและพัฒนาหลักสูตร งานการตลาด และงานประเมินผล
2.3.1 อัตรากาลังฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ จานวน 2 อัตรา และตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา และ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
3) ลูกจ้างประจาเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา
4) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 2 อัตรา
2.3.2 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
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ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม
หัวหน้ าฝ่ าย (1 คน)
นางสาวฐิ ตารี ย์ พัทธนันท์ศรี

งานธุรการ
(1 คน)
น.ส.เอมออน พวงทอง

งานประชาสัมพันธ์และฐานข้ อมูล
(2 คน)
น.ส.กรภัทร คงเจริ ญ
นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยำ

งานจัดฝึ กอบรมหลักสูตรผู้สนใจ
ทัว่ ไป
(3 คน)
นางกาญจนา เชื ้อสาย
- น.ส.ปณิดา เด็นหลี
- น.ส.ธนัญสรณ์ อยู่ประเสริ ฐชุติ

งานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ
หน่วยบริ การรู แบบ
พิเศษ
(1 คน)

นางสุมนมาน แสนอี
งานจัดฝึ กอบรมหลักสูตร
โครงการความร่ วมมือกับหน่วยงาน
(3 คน)
- น.ส.บุศรา สุทธิวงศ์
- นายอาชวี คงประเสริ ฐ
- น.ส.ธนัญสรณ์ อยู่ประเสริฐชุตชิ ตุ ิ

แผนผังที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง. 2560.

2.4 บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมแก่ประชาชน ผู้สนใจ
ทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ทางานด้านต่างๆ ให้คาปรึกษาด้านการ
บริหารการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ และให้คาปรึกษาด้านการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีพันธกิจ 5 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล
งานฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป งานฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน งานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
2.4.1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1) รับ ส่งหนังสือ เวียนหนังสือของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
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2) ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงานภายในและภายนอก
3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอื่นๆ ของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
4) การยืมเงินและจัดทาเอกสารชดใช้สัญญายืมเงินของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
5) จัดทาสถิติการลาของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
6) การพิมพ์งานเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
7) ประสานงานทั่วไป
8) จัดเก็บเอกสารของฝ่ายบุคลากรฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
9) เลขานุการและจดรายงานการประชุมฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2) งานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล
1) จัดทาแผนงานประชาสัมพันธ์
2) เขียนข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การปรับแก้ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3) การดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ประสานทารายการ Facebook live ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการโครงการ/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองกลาง
เป็นต้น
- การส่งข้อมูลทางจดหมาย โทรสาร อีเมล์ / การลงจานวนยอดการส่ง
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต Website
- การท าข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมในแต่ ล ะเดื อ นในป้ า ยผ้ า /
โปสเตอร์ แผ่นพับ
- การจัดวางแผ่นพับ/แผ่นปลิว และการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ฝึกอบรม
4) การรายงานการดาเนินการประชาสัมพันธ์เก็บรายละเอียดจานวนที่จัดส่งไปรษณีย์
และการฝึกอบรม แผ่นพับ แผ่นปลิว
5) รายงานค่าจัดส่งแผ่นพับ แผ่นปลิวทางไปรษณีย์
6) การจัดเอกสารประกอบการอบรม
7) วางแผนการจัดเก็บข้อมูลและการให้ข้อมูลในงานฝึกอบรม
8) ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในงานฝึกอบรม เช่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์กรลักษณะพิเศษ และหน่วยงานเอกชน/รายชื่อวิทยากร เป็นต้น
9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.4.3) งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1) จัดทาใบเสร็จรับเงิน ใบนาส่งเงินเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม และนาส่งกองคลัง
2) บันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/รายละเอียดใบส่งเงินเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม
3) จัดทาข้อมูลผู้เข้าอบรมเป็นรายหลักสูตรและยอดกระทบจานวนผู้เข้าอบรมกับ
เลขาหลักสูตร
4) ตรวจสอบการรับเงินค่าลงทะเบียนอบรมกับใบสมัคร และใบเสร็จรับเงิน และ
ติดตามนาเงินส่งกองคลังภายในกาหนดเวลา
5) ติดตาม ประสานงานการรับเงินค่าจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย พร้อมจัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารแนบต่างๆ
ตามที่หน่วยงานต้องการ
6) จัดทาใบจองงบประมาณจากระบบงานสามมิติด้านการฝึกอบรม
7) จัดทาสัญญายืมเงิน บันทึกการเบิกจ่าย/ตัดโอนในระบบงานสามมิติ และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการตัดโอน/เบิกจ่าย/ยืมเงินสารองจ่ายแนบบันทึกด้านฝึกอบรม
8) ควบคุมดูแลการใช้ใบเสร็จรับเงินให้มีเพียงพอต่อการใช้ และจัดทาบันทึกการเบิก
การส่งคืนใบเสร็จรับเงิน/ใบนาส่งเงิน ทั้งแบบเล่มใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการจานวน
ใบเสร็จรับเงินที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมภายในปีงบประมาณ และไม่เกินจานวนการเบิกตามที่กองคลัง
กาหนด
9) จัดทาทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาหรับการจัดฝึกอบรม บันทึกต้นทุน
หลักสูตรฝึกอบรม กาไรจากการจัดฝึกอบรม
10) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รหัส จ 1.4.1 งานจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
ระเบียบงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อกองแผนงาน
2.4.4) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป
1) งานบริ ห ารโครงการ ประกอบด้ ว ย การวางแผน ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและความถูกต้องในการดาเนินงาน และการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการ ดังนี้
ก่อนการจั ดฝึ กอบรม ได้แก่ การประสานงานกับผู้ อานวยการโครงการ วิทยากร
ทีมงานเจ้าหน้าที่ การร่างบันทึก/หนังสือที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทาคาสั่งการปฏิบัติงาน การขออนุมัติยืมเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมการเตรียมความพร้อม
ระหว่างการอบรม ได้แก่ การต้อนรับ การลงทะเบียน การตรวจสอบความเรียบร้อย
ในห้องฝึกอบรม การเตรียมการในพิธีเปิด -ปิด การแจกเอกสารประกอบการอบรม การแจกแบบ
ประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร/เจ้าหน้าที่ จัดทาทาเนียบรุ่น ทาวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการจัดฝึกอบรม
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หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ การจัดเก็บวัสดุ -อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล จัดทา
รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่มาขอรับการจัดฝึกอบรม และรายงานปัญหาที่
พบในแบบประเมิน การจัดทารายงานค่าใช้จ่ายให้กับสานักฯ และการทาเรื่องชดใช้สัญญาเงินยืมและ
หลักฐานการเงินให้กับกองคลังมหาวิทยาลัย
2) งานหลักสูตรฝึกอบรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการการจัดทาโครงการและ
พัฒนาหลักสูตร ผู้สนใจทั่วไป (Public Training) และจัดทางบประมาณภาพรวมหลั กสู ตรผู้ ส นใจ
ทั่วไป
3) งานประชาสั มพันธ์ห ลั กสู ตรฝึ กอบรมหลั กสู ตร ให้ คาปรึกษาแนะนา นาเสนอ
หลั กสู ตร ตอบข้อซั ก ถามให้ กั บ ผู้ ส นใจทั่ว ไป รวบรวมหลั กสู ตรการฝึ ก อบรมและจัด ท าแผนการ
ฝึกอบรมประจาปี วางแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สนใจทั่วไป
4) งานประสานงานกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ สาขาวิชา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4.5) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน (In house
Training)
(นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์ ผู้รับผิดชอบ)
1) การบริหารโครงการ ประกอบด้วย การวางแผน การกากับ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและความถูกต้องในการดาเนินงาน และการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการดังนี้
ก่อนการจั ดฝึ กอบรม ได้แก่ การประสานงานกับผู้ อานวยการโครงการ วิทยากร
ทีมงานเจ้าหน้าที่ การร่างบันทึก/หนังสือที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทาคาสั่งการปฏิบัติงาน การขออนุมัติยืมเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมการเตรียมความพร้อม
ระหว่างการอบรม ได้แก่ การต้อนรับ การลงทะเบียน การตรวจสอบ ความเรียบร้อย
ในห้องฝึกอบรม การเตรียมการในพิธีเปิด – ปิด การแจกเอกสารประกอบการอบรม การแจกแบบ
ประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร/เจ้าหน้าที่ จัดทาทาเนียบรุ่น ทาวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการจัดฝึกอบรม
หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ การจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล จัดทา
รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่มาขอรับการจัดฝึกอบรม และรายงานปัญหาที่
พบในแบบประเมิน การจัดทารายงานค่าใช้จ่ายให้กับสานักฯ และการทาเรื่องชดใช้สัญญาเงินยืมและ
หลักฐานการเงินให้กับกองคลังมหาวิทยาลัย
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2) งานหลักสูตรฝึกอบรมในการวิเคราะห์หาข้อมูลความต้องการในการจัดทาโครงการ
และพัฒนาหลักสูตร (In-house Training) และจัดทางบประมาณภาพรวมโครงการฝึกอบรมประเภท
In-house Training
3) งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน เป็นงาน
บริการในการให้คาปรึกษาแนะนาข้อมูล แนะนาหลักสูตร ตอบข้อซักถามในการจัดฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงาน
4) งานประสานการจั ดฝึ กอบรมกับหน่วยงาน ได้แก่ การประสานข้อมูลในการจัดทา
โครงการและหลักสูตร การประชุม การติดต่อกับวิทยากร และผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
ฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการจัดฝึกอบรม
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
(In-house Training) ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถสรุปบทบาทหน้าที่สาคัญของผู้รับผิดชอบ
งานการจัดฝึกอบรม และคุณสมบัติที่จาเป็นของผู้ปฏิบัติด้านการจัดฝึกอบรม ได้ดังนี้
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม In-house Training
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานและจัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการ รวมถึง
การเขียนโครงการฝึกอบรม และดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จัดทาข้อกาหนดผู้ว่าจ้างการจัดฝึกอบรม TOR (Term of Reference) เป็นงานที่ผู้
จัดฝึกอบรมหลักสูตรประเภท In-house Training เป็นการจัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือให้กับ
หน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์กรพร้อมๆ กัน
ครั้งละจานวนมาก (Class Room Training) การจัดทา TOR คือ การกาหนดรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมี
ความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทาอะไรบ้าง เช่น ขอบเขตโครงการให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ เป็น
ต้น
1.2 การหาความต้องการในการจัดฝึกอบรม
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.4 การสร้างหลักสูตรอบรมเป็นการนาปัญหาที่ค้นพบว่ากาหนดเป็นหลักสูตรเพื่อทาการ
ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์แต่ละ
หัวข้อวิชา เนื้อหา เทคนิค/วิธีการ ระยะเวลา การเรียงลาดับ
1.5 การกาหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบกรอบการปฏิบัติงาน จากนั้นเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการและงบประมาณจากผู้บริหารสาหรับใช้ในการดาเนินการ
1.6 การบริหารโครงการฝึกอบรม มี 3 ระยะในการดาเนินการ คือ
- ก่อนการดาเนินการโครงการ
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- ระหว่างดาเนินโครงการ
- หลังการดาเนินการ
1.7 การประเมินผลโครงการฝึกอบรม มีประเด็นการประเมินคือ
- ทัศนคติทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ ระยะเวลาและสิ่งที่อานวยการสะดวกต่าง ๆ
- คุณสมบัติและวิธีการที่วิทยากรแต่ละท่านใช้ในการฝึกอบรม
- ข้อดีและข้อเด่น หรือข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแผนขององค์กร รวมถึง
แผนการจัดฝึกอบรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม
4. ดาเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
5. ติดต่อประสานงานกับภาคราชการ/เอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ตลอดจน
ติดตามการดาเนินการและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร
6. จัดกระบวนการฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายขององค์กรและมีการดาเนินงานได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่จาเป็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมใน
แต่ละขั้นตอน
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการการบริหารโครงการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. มีความเข้าใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นใน
การบริหารงานฝึกอบรม
4. มีความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานฝึกอบรม
5. มีความสามารถในการเขียนและการพูดในที่สาธารณชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อ
การติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประสานงานกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
6. เป็นผู้ที่เห็นความสาคัญของการฝึกอบรม ที่มีต่อบุคลากรในองค์กร และมีความเชื่อว่า การ
ฝึกอบรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรและนาสู่การปรับปรุงด้านการบริหาร
7. มีจิตบริการ (Service Mind) เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม คือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ควรเห็นความสาคัญของบุคคล รวมถึงต้อง
เข้าใจ และให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการในอันที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ ความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร และการฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดาเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้การฝึกอบรมประสบความสาเร็จด้วยดี ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผล
ให้การฝึกอบรมประสบความสาเร็จได้ คือ
1. ด้านเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมต้องมีความคล่องตัว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ด้านวิทยากร ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายหลั กสู ตร
อย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการถ่ายทอด
3. ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ต้องมีสิ่งกระตุ้นจูงใจให้ผู้รับการอบรมสนใจ
4. ด้านงบประมาณในการฝึกอบรม ต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการฝึกอบรม
5. ด้านสถานที่ที่จัดในการฝึกอบรม ต้องมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง
6. ด้ า นผู้ ด าเนิ น การต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการด าเนิ นการ และประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
องค์ประกอบของระบบงาน
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
การฝึ ก อบรมเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า ง ๆ นิ ย ม
นามาใช้ในการพัฒนาบุ คลากร เพื่อให้เป็นผู้ ที่มีความรู้ มีทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ใ นการ
ทางาน เหตุเพราะการฝึกอบรมไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ในภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังเน้นในเรื่องการฝึก
ปฏิบัติควบคู่ไปด้วย ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งความรู้ เทคนิค วิธีการและประสบการณ์ตรงจาก
การได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันอาจเกิดขึ้น
ได้ในทุกกรณี ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งสามารถ
แสดงองค์ประกอบของการฝึกอบรมได้ดังนี้
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ์
(Outputs)

ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback)

แผนผังที่ 3.1 : รูปแบบองค์ประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบ
ที่มา : จันทรานี สงวนนาม, 2545
1. Inputs หรือสิ่งนาเข้า ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคคล วัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจน นโยบายและแนวคิ ด ในการบริ ห ารงานการพั ฒ นาบุ ค ลากร วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานทุ่มเท หรือใส่เข้าไป ในระบบการพัฒนาบุคลากร
2. Process หรื อ กระบวนการพั ฒ นาบุ คลากร หมายถึง การฝึ กอบรม การสั มมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการดาเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะอื่นๆ เช่น การมอบหมายงาน การ
หมุนเวียนหน้าที่การงาน (Job Rotation) เป็นต้น
3. Outputs หรื อผลลั พธ์ คือบุคลากรที่ได้รับการพัฒ นาแล้ ว รวมทั้งข้ อมูล ต่างๆเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบ เป็นข้อมูลย้อนกลับ หรือ Feedback เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากรต่อไปอีก
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4. Feedback คือการป้อนกลั บ outputs (ผลลัพธ์: บุคลากรได้รับการพัฒนา) ที่ได้โ ดยมี
ความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงแต่งเสริมและควบคุมผลที่ได้
3.1.1 ความหมายของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ และทักษะ (Skill) ความชานาญ ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ที่ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ดังนี้
เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) กล่าวถึง การฝึกอบรมและการพัฒนาว่า คือ กิจกรรม
การเรียนรู้ (Learning) เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความ
เข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติ เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Specific Knowledge)
เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้นและทาให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2535) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่
จั ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ที่ จ ะหาทางให้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรม และ/ หรื อ ทั ศ นคติ ข อง
พนักงาน เพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตและให้เกิดผลสาเร็จต่อ
เป้าหมายขององค์กร
นัยสิทธิ์ ปิ่ นม่วง (2548) ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
สาคัญที่จะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าทางาน หรือปฏิบัติหน้าที่ประจา
อยู่แล้วในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือความชานาญ
ดุษฎี นิลดา (2549) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแนวทางที่จะช่วยให้เพิ่ม
ประสทธิภาพของงานให้สูงขึ้น
ภูวดล ตรีเมฆ (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการขององค์การที่ถูกจัดขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี อันจะส่งผล
ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานและนามาซึ่งประโยชน์สู งสุ ดต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
อภิชาติ แก้วด้วง (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการ
เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
บุ ค ลากรเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบได้สูงขึ้น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
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จากความหมายของนักวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรม
หมายถึง กิจกรรมที่เป็นกระบวนการที่มุ่งจะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความ
ชานาญ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรให้
สามารถทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บุ ค ลากรที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานที่ ป ฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น หรื อ ก าลั ง จะได้ รั บ
มอบหมายให้ทาในอนาคตอันใกล้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3.1.2 ความสาคัญของการฝึกอบรมแบบ In-house Training
การฝึกอบรมนอกจากจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
แนวทางที่เหมาะสมแล้วยังมีความสาคัญ ดังนี้
1) การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ โดยใช้
เวลาระยะสั้นในขณะที่มีวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจน คือ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทางานด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน การวางระบบ การคิด เป็นต้น
2) การฝึ ก อบรมเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาและความสิ้ น เปลื อ งในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอันเกิดจากความไม่เข้าใจ และการทางานอย่างไม่มีคุณภาพ ขาดทักษะ และ
ประสบการณ์
3) การฝึ ก อบรมเป็ น กลไกในการบริ ห ารงาน และบริ ห ารคน เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
ปรับปรุง พัฒนาระบบ โครงสร้าง และกระบวนการทางาน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
4) การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา และพัฒนาบุคคลให้เกิดความมั่นใจ
ในตนเอง มีความภาคภูมิใจที่จ ะปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่อย่างมี คุณภาพ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่
ยอมรับนับถือ ตลอดจนเป็นการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5) การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ โดยใช้
ระยะเวลาสั้นในขณะที่มีวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจน คือ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทางานด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน การวางระบบ การคิด เป็นต้น
6) การฝึ ก อบรมเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาและความสิ้ น เปลื อ งในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอันเกิดจากความไม่เข้าใจ และการทางานอย่างมีคุณภาพ ขาดทักษะและ
ประสบการณ์
7) การฝึกอบรม เป็นกลไกในการบริหารงาน บริหารคน เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาระบบโครงสร้าง และกระบวนการทางาน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร
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8) การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา และพัฒนาบุคคลให้เกิดความมั่นใจ
ในตนเอง มีความภาคภูมิใจที่จ ะปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่อย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่
ยอมรับนับถือ ตลอดจนเป็นการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3.1.3 ความจาเป็นในการฝึกอบรม
ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ให้มีทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มูล เหตุและความจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมบุค ลากรสามารถแยกพิ จารณาได้เ ป็น 2
ประเด็น ดังนี้ (พงศ์ หรดาล, 2539 : 12-14)
1) ความจาเป็นจากภายในองค์กร โดยแบ่งออกได้ดังนี้ คือ
(1) การเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและองค์กร
(2) การวางแผนอาชีพในองค์กรที่มีการทางานอย่างเป็นระบบ และคานึงถึง
ความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กร
(3) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
กับภาระงานในโครงการใหม่ขององค์กร
(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่
(5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง
2) ความจาเป็นจากภายนอกองค์กร
มูลเหตุภายนอกที่สาคัญที่ต้องมีการฝึกอบรม คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบการเมือง เป็นต้น เพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลต่อ
กิจการของธุรกิจโดยตรง ดังนั้น เพื่อความอยู่รอด องค์กรจาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เหล่านี้ด้วย
การฝึ ก อบรมจึ ง เป็ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้มีความรู้ ความชานาญงาน และทัศนคติ ที่เหมาะสม
โดยมีการพิจารณาถึงสาเหตุที่ต้องมีการฝึกอบรมจากปัจจัยภายนอก (External factor) และปัจจัย
ภายใน (Internal factor) เช่น สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
แข่ ง ขั น ที่ มี ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ดั ง นั้ น องค์ ก รจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คน หรื อ บุ ค ลากร ว่ า มี ค วามรู้
ความสามารถพร้อมแล้วหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมจึงจาเป็นที่ต้องใช้กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาสิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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อยู่ตลอดเวลา โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ก็มุ่งจุดมุ่งหมายขององค์กรและจุดมุ่งหมายส่วน
บุคคลเป็นสาคัญ
ดังนั้น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรนั้นมีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อองค์กร
การฝึกอบรมบุคลากรเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งความตระหนั กรู้และแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กรอันจะส่งผล
ให้บุคลากรเหล่านั้นมีเจคคติต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิม และยังสามารถสร้างขวัญ
และกาลังใจให้บุคลากรอีกด้วย
3.1.4 กระบวนการในการฝึกอบรม
นักวิชาการศึกษา ได้ให้ความหมายของกระบวนการฝึกอบรมไว้ ดังต่อไปนี้
สมคิด บางโม (2538 : 19) ได้ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์การทางานด้าน
ฝึกอบรมเป็นเวลานาน และสรุปว่า ขั้นตอนในการฝึกอบรมที่มีความกระชับ และสามารถนาไปใช้ได้
ง่าย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การหาความจาเป็นของการฝึกอบรม
2. การสร้างหลักสูตร
3. การเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
4. การดาเนินการฝึกอบรม
5. การติดตามประเมินผล
พนมพร เผ่าเจริญ (2542) กล่าวว่า กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่
เป็นระบบที่จะต้องมีการดาเนินงานเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันไป แต่ละขั้นตอนของการดาเนินงานต่างมี
ความสาคัญ ซึ่งถ้าหากการดาเนินการขั้นตอนใดผิดพลาดหรือบกพร่องก็อาจจะทาให้การฝึกอบรม
ล้มเหลวไม่บรรลุตามบรรลุตามประสงค์ที่วางไว้
แอนนา ทรัพย์ภัย (2555) กล่าวว่า กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ทักษะหรือความชานาญและ ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งการฝึกอบรมสามารถทาให้เปลี่ยน
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
สรุปได้ว่า กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุ คลากร ซึ่งประกอบด้ว ย
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นลาดับขั้นมีการเตรียมการ มีการใช้ทรัพยากร (Resource) และมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดโดยหวังผลลัพธ์ (output) ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร และบุคลากร
การจัดทาโครงการฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์
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ที่กาหนดไว้ การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การ และการฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้
หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีการดาเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม
กระบวนการจัดฝึกอบรม มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
หรือในหน่วยงาน ว่ามีปัญหา เรื่องใดบ้าง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจทาให้ทุเลาลงได้ด้วย
การฝึกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายามหาข้อมูลด้วยว่า กลุ่มบุคลากร เป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการ
อบรมเป็นกลุ่มใด ตาแหน่งงานอะไร มีจานวนมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องจัดเป็นโครงการฝึกอบรม
ให้ หรือเพียงแต่ส่งไปเข้ารับ การอบรมภายนอกองค์กรเท่านั้น มีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไ ข
ปรับปรุง ด้วยการฝึกอบรม พฤติกรรม ประเภทใดบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ หรือประสบการณ์ ทั้งนี้ สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา และแสดงถึง ความจาเป็น ในการฝึกอบรม
อาจมีทั้งที่ปรากฎชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ที่ซับซ้อนจาเป็น ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อ
ค้นหา วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรมมีหลายหลายวิธี เช่น การสารวจ การ
สังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุม เป็นต้น
2. การพัฒนาหลักสูตรอบรม หมายถึง การนาเอาความจาเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งมีอยู่ชัดเจน
แล้วว่า มีปัญหาใดบ้าง ที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นใครและพฤติกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ต้องการจะเปลี่ ยนแปลงเป็นด้านใด มาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดเป็นหลักสู ตร โดยอาจ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิช า
เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลาดับหัวข้อวิชาที่ควรจะ
เป็น ตลอดจนการกาหนดลักษณะของวิทยากรผู้ดาเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อจะทาให้ผู้เข้าอบรม
ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทาให้สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับการ
แก้ไขลุล่วงไปได้ หรืออาจทาให้ผู้เข้ารับการอบรมทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มใจยิ่งขึ้น
3. การกาหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดาเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอน
ด้ ว ยการเขี ย นออกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ดั ง ที่ เ รี ย กว่ า “โครงการฝึ ก อบรม” เป็ น การระบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หรือความจาเป็นในการฝึกอบรม หลักสูตร
หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดด้านการบริหารและธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจาก
การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิท ยากร และที่สาคัญคือ ผู้บริหารซึ่งมีอานาจอนุมัติ
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โครงการและค่าใช้จ่าย จาเป็นจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของการฝึกอบรม โดยใช้โครงการ
ฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อนั่นเอง
4. การบริ ห ารโครงการฝึ ก อบรม ส าหรั บ ขั้ น ตอนนี้ ระบุ เ ป็ น ขั้ น ของ “การด าเนิ น การ
ฝึกอบรม” ถึงแม้จะดูเหมือนว่าการดาเนินการฝึกอบรมเป็นหัวใจสาคัญ ของการจัดโครงการฝึกอบรม
หากแท้ที่จริงแล้วการดาเนินการฝึกอบรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะ
การด าเนิ น การฝึ ก อบรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการได้ นั้ น
นอกจากนี้ ม าจากวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมแล้ ว ยั ง
จาเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม ซึ่งเข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม พอที่จะ
สามารถวางแผน และดาเนินงานธุรการทั้งหมดในช่วง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีก ด้วย จึงได้กาหนดขั้นตอนนี้เป็นการบริห ารโครงการฝึ กอบรมเพื่อให้ ครอบคลุ ม
เนื้อหา ที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมควรทราบทั้งหมด
การดาเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลัก ที่จะอานวย
ความสะดวกให้ กั บ วิ ท ยากรในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า อบรม ทั้ ง ในด้ า นสถานที่
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยังต้องดาเนินงานใน
ฐานะผู้จัดการโครงการ ทาหน้าที่ควบคุมให้การฝึกอบรมดาเนินไปตามกาหนดการ จัดให้มีกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะช่วยสร้ างบรรยากาศ ในการ
ฝึกอบรม ให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้สาหรับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี มิฉะนั้น อาจไม่สามารถทาให้
การฝึกอบรมดาเนินไปตามที่ระบุไว้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควร
5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ในขั้นตอนของการกาหนดโครงการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบจะต้องคานึงถึงการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ด้วยว่า จะดาเนินการประเมินผลด้วยวิธีการ
ใดบ้าง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะดาเนินการติดตามผลการฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใด ทั้งนี้ เพราะเมื่อ
การฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะต้องทาการสรุปประเมินผลการฝึกอบรมและ
จัดทารายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการเองก็
จะต้องนาเอาผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทั้งหมดมาเป็นข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback ใช้
พิจารณาประกอบในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่ นถัดไปในขั้นตอนของการหา
ความจาเป็นในการฝึกอบรมว่า ควรจะต้องมีการพัฒนา หรือปรับปรุง หลักสูตร หรือการดาเนินการใน
การบริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพื่อจะทาให้การฝึกอบรมเกิด สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการเพิ่มขึ้น
ในการจัดฝึกอบรมแต่ละโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมจะสามารถตรวจสอบว่า
การดาเนินงานของตน เป็นการฝึกอบรมอย่างมีระบบหรือไม่ ได้ด้วยการตอบคาถามดังต่อไปนี้ให้ได้
ครบทุกข้อ คือ
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1) ทาไมจึงต้องจัดการฝึกอบรม แน่ใจแล้วใช่หรือไม่ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้ไขได้ด้วยการ
ฝึกอบรม
2) ใครเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
3) จะฝึกอบรมไปเพื่ออะไร พฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4) จะฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้าง หลักสูตรฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร
5) จะฝึกอบรมอย่างไร มีความพร้อมในด้านใดบ้าง
6) ฝึกอบรมแล้วได้ผล หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่
3.1.5 ประเภทของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมบุคลากรมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และสามารถจาแนกตามเกณฑ์ต่างๆ
ได้ ดังต่อไปนี้
1. แหล่งของการฝึกอบรม เกณฑ์ประเภทนี้บ่งถึงแหล่งของผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม
ซึ่งแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ
1.1) การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house training) การฝึกอบรมแบบนี้เป็นสิ่งที่
องค์กรจัดการขึ้นภายในสถานที่ทางาน โดยหน่วยฝึกอบรมขององค์กรจะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร กาหนดตารางเวลา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมาเป็ นวิทยากร
การฝึกอบรมประเภทนี้มีข้อดีตรงที่ว่า องค์กรสามารถกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานขององค์การได้อย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียก็คือ องค์การอาจจะต้องทุ่มเท
ทรัพยากรทั้งในด้านกาลังคน และเงินทองให้แก่การฝึกอบรมประเภทนี้มีมากพอสมควร เนื่องจาก
จาเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดหา
วิทยากร การจัดการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผล
1.2) การซื้อการอบรมจากภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี้มิได้เป็นสิ่งที่องค์กรจัด
ขึ้นเอง แต่เป็นการจ้างองค์กรฝึกอบรมภายนอกให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมแทน หรืออาจส่งเป็นพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก องค์กรที่รับจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้อื่นมีอยู่ด้วยกัน
หลายองค์กร ตัวอย่างเช่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ศูนย์เพิ่มผลผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) เป็นต้น การซื้อการฝึกอบรมจากภายนอก มักจะเป็นที่นิยมของ
องค์กรที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานไม่มาก และไม่มีหน่วยฝึกอบรมเป็นของตนเอง
2. การจัดประสบการณ์การฝึ กอบรม เป็นการฝึกอบรมได้รับการจัดขึ้นในขณะที่ผู้ รับ
การอบรมกาลังปฏิบัติงานอยู่ด้วย หรือหยุดพักการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว เพื่อรับการอบรมในห้องเรียน
2.1) การฝึกอบรมในงาน (on-the-job training) การฝึกอบรมประเภทนี้จะกระทา
โดยการให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ ในสถานที่ทางานจริง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของ
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พนักงานซึ่งทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยการแสดงวิธีการปฏิบัติงานพร้อมทั้งอธิบายประกอบ จากนั้นจึง
ให้ผู้รับการอบรมปฏิบัติตาม พี่เลี้ยงจะคอยดูแลให้คาแนะนาและช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้น
2.2) การฝึกอบรมนอกงาน (off-the- job training) ผู้รับการฝึกอบรมประเภทนี้จะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสถานที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะ และต้องหยุดพักการปฏิบัติงานภายในองค์กรไว้เป็น
เวลาชั่วคราว จนกว่าการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้น
3. ทักษะที่ต้องการฝึก หมายถึง สิ่งที่การฝึกอบรมต้องการเพิ่มพูนหรือสร้างขึ้นในตัว
ผู้รับการอบรม
3.1) การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (technical skills training) คือ การฝึกอบรม
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิค เช่น การบารุงรักษาเครื่องจักร
การวิเคราะห์สินเชื่อ การซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น
3.2) การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (managerial skills training) คือ การ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการจัดการและบริหารงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับการ
ฝึกอบรมมักจะมีตาแหน่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขององค์กร
3.3) การฝึ กอบรมทักษะด้านการติดต่อสั มพันธ์ (interpersonal skills training)
การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
4. ระดับชั้นของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ระดับความรับผิดชอบในงาน
ของผู้เข้ารับการอบรม
4.1) การฝึ ก อบรมระดั บ พนั ก งาน ปฏิ บั ติ ก าร (employee training) คื อ การ
ฝึกอบรมที่จัดให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งทาหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง
โดยมักจะเป็นการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม
และการบารุงรักษาเครื่องจักร การโต้ตอบทางโทรศัพท์ หรือ เทคนิคการขาย เป็นต้น
4.2) การฝึ กอบรมระดับหั ว หน้างาน (supervisory training) คือ การฝึ กอบรมที่
มุ่งเน้นกลุ่มพนักงานที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริ หารระดับต้นขององค์กรโดยส่วนใหญ่แล้ว การฝึกอบรม
ประเภทนี้มักจะมีหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงาน
4.3) การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ (managerial training) กลุ่มเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมประเภทนี้คือ กลุ่มพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จั ดการระดับกลางขององค์กร เนื้อหา
ของการฝึกอบรมแบบนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการและ
บริหารงานที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถบริหารงานและจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4) การฝึกอบรมระดับผู้บริหารชั้นสูง (executive training) การฝึกอบรมประเภท
นี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้อานวยการฝ่าย กรรมการบริหาร
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ประธานและรองประธานบริษัท มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารองค์กร เช่น การ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic planning and decision-making) หรือการพัฒนา
องค์กร (organizational development)
3.1.6 เทคนิคการฝึกอบรม
เทคนิคในการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่สาคัญต่อการจัดฝึกอบรมเป็นอย่างมากเพราะ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคคล ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ
ทั ศ นคติ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมอั น จะท าให้ ส ามารถน าสิ่ ง ที่ ฝึ ก อบรมนั้ น ไปปรั บ ใช้ ไ ด้ กั บ การ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งการสร้างภาวะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนสิ่งต่างๆ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ และ
เลือกใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมรวมถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม เนื้อหาสาระในหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้และความสามารถของผู้ เป็น
วิทยากรในการเลือกเทคนิคที่จะถ่ายทอด สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ในแต่ ละโครงการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ เป็นต้น
1) การบรรยาย (Lecture)
การบรรยาย เป็นเทคนิควิธีที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้ ตลอดจน
ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ฟัง เป็นเทคนิคที่แพร่หลายและสามารถใช้ประกอบกับเทคนิคอื่นๆ ได้ แต่มี
จุดด้อยตรงที่ลักษณะของการบรรยายจะเป็นระบบสื่อสารทางเดียว ยิ่งถ้ามีเวลาจากัดโอกาสที่จะให้
ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายทาให้ผู้บรรยาย ไม่
สามารถประเมินได้ว่าเมื่อจบการบรรยายแล้วผู้ฟังมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่บรรยายมากน้อย
เพียงใด ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดจากการบรรยาย ความสาเร็จของการบรรยายจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บรรยาย กล่าวคือผู้บรรยายบางคนสามารถบรรยาย
เรื่องที่ยากต่อการทาความเข้าใจให้ผู้ฟังเกิดความสนใจเกิดความกระจ่างเกิดเป็นรูปธรรม นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าจะพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วอาจคิดว่าการบรรยายเป็นสิ่งที่ง่าย สามารถ
ใช้ได้ทุกโอกาส ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าจะให้การบรรยายเกิดประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จ
มีส่วนที่ต้องดาเนินการ 2 ส่วน คือ การเตรียมตัวในการบรรยาย กับการบรรยาย
2) การอภิปราย (Discussion)
การอภิ ป ราย คื อ การที่ ก ลุ่ ม คนที่ มี ค วามสนใจในปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งเดี ยวกัน
ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันด้วยวิธีการวิเคราะห์ และพิจารณาโดย
อาศัยความคิดเห็นร่วมกัน
2.1) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)
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เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์มาให้ความคิดเห็น
หรื อ ทรรศนะในเรื่ อ งเดี ย วกั น จ านวนผู้ อ ภิ ป รายอาจจะมี ป ระมาณ 3-5 คน ในการอภิ ป ราย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ ะอภิป รายในลั กษณะที่ส นับสนุนหรือให้ เหตุผ ลโต้แย้งผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้วยกัน เพื่อให้
ความคิดกว้างไกลออกไป และตอนท้ายผู้ดาเนินการอภิปราย (Moderator) จะเป็นผู้สรุปความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2) การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา (Symposium Discussion)
เป็นการอภิปรายที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจในแต่ล ะ
ด้ า นมาร่ ว มเป็ น องค์ ป าฐก ผู้ ฟั ง หรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจตามเรื่ อ งและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) การสาธิต (Demonstration)
เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริงซึ่งการกระทาหรือ
ปฏิบัติจริงซึ่งการกระทาหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน การสาธิต นิยมใช้กับหัวข้อวิชา
ที่มีการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ นาฏศิลป์และขับร้อง
วิธีการ วิทยากร ทาให้ดูแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองทาตาม
4) การสอน (Coaching) เป็นการแนะนาให้รู้วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยปกติจะ
เป็นการสอนหรืออบรมในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ง
ผู้สอนต้องมีประสบการณ์และทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ
5) การระดมสมอง (Brainstorming)
เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีโดยปราศจากข้อจากัดหรือกฎใดๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่
คานึงว่าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนาไปกลั่นกรองอีก
ชั้นหนึ่ง ดั้งนั้นพอเริ่มประชุมต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อน
6) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session)
เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยละ 2-6
คนเพื่อพิจารณา ประเด็นปัญหา อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน ในช่วงเวลาที่กาหนด มีวิทยากร
คอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดาเนินการ แล้วนา
ความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
7) กรณีศึกษา (Case Study)
เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่นาเอาเรื่องราวหรือกรณีที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นจริงๆ
เสนอในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม สมาชิกของกลุ่มจะใช้หลักวิชาการและประสบการณ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานมาผสมผสานเพื่อมาวิเคราะห์กรณีที่ยกมา โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนาและให้แนวทาง
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เพื่อช่วยสมาชิกกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการศึกษาจะเริ่มด้วยหลักการ
และการให้ภาพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแก้ไขปัญหา จากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมจะศึกษา
อภิปราย และค้นคว้าตามหลั กวิชาการ ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ต้องการอาจเป็นข้อมูลที่สาเร็จอยู่แล้ว แต่
บางครั้งจาเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลบ้าง และในขั้นตอนสุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมจะต้องพิจารณา
ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือกรณีที่นาเสนอภายใต้สภาพการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ
เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้น การนาเสนอกรณีหรือปัญหาจะต้องมีรายละเอียด
มากพอที่จะทาให้ผู้ศึกษาได้เห็นจุดสาคัญของปัญหาและได้ข้อที่เป็นแนวทางนาไปสู่การตัดสินใจการ
แก้ปัญหากรณีศึกษาเหมาะสาหรับการฝึกอบรมทางด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และการฝึกอบรมเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความสาคัญของมนุษย์ ประเภทบุคคลที่เข้าฝึกอบรมที่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิควิธีนี้ คือ
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จั ดการและผู้ ที่จ ะเข้าสู่ ร ะดับ มื ออาชีพ ส่ ว นเรื่องการสนองตอบวั ตถุประสงค์ ข องการ
ฝึ กอบรมจะใช้ได้ดีกับ การฝึ กอบรมที่ต้องการเปลี่ ยนทัศนคติ และสร้างเสริมทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคล
3.1.7 ปัญหาอุปสรรคของการฝึกอบรม
ในการฝึกอบรม อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
1) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการ
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่
รับผิดชอบและดาเนินการในการพัฒนาและฝึกอบรม ทั้งนี้เพราะบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ถ้าไม่รู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบแล้ว จะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาและฝึกอบรมได้ เช่น
เป็นคนที่ไม่มีใจรักการให้บริการ (Service Mind) เป็นคนที่พูดจาไม่น่าฟังไม่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้
เป็นต้น ซึ่งเจ้ าหน้าที่หรือบุคลากรเหล่านี้ถือว่าเป็นด่านหน้าในการให้บริการ ถ้าสามารถสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจได้แล้ว จะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรได้ง่าย
2) ปัญหาด้านวิทยากร
การพัฒ นาและฝึ กอบรมบุคลากร บุ คคลที่ถือว่ามีความส าคัญมากผู้ ห นึ่งก็คือ
วิทยากร ทั้งนี้เพราะวิทยากรจะเป็นผู้ที่ทาให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างทักษะ
ทัศนคติ และพฤติกรรมให้แก่ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ดังนั้น ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลที่ไม่มี
ความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมได้แล้ว ก็
จะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม
3) ปัญหาด้านบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
ในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสิ่งที่จะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินการได้อีกประการหนึ่งก็คือบุคลากรสิ่งที่จะทาให้เกิด ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการได้อีก
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ประการหนึ่งก็คือบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม กล่าวคือ ถ้าบุคลากรเหล่านี้ไม่มีความ
เชื่อมั่นในคุณค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม หรือบุคลากรเหล่านี้มีระดับของตาแหน่งหน้าที่การงาน
ต่างกัน มีวัยที่แตกต่างกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่ านี้อาจจะทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒ นาและ
ฝึกอบรมบุคลากรได้เช่นเดียวกัน
4) ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานที่ที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ โครงการ หลักสูตร เนื้อหา วิธีการ ตลอดจนผู้
ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ด้วยว่ามีความเหมาะสม
มีความพร้อมเมื่อใช้งาน และเพียงพอหรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ใน
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรได้
5) ปัญหาด้านบริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาและการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในองค์ ก ร จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความ
ร่ ว มมื อ และให้ ก ารสนั บ สนุ น จากบุ ค คลหลายๆ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่เข้าใจในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรไม่ให้ความ
ร่วมมือ และไม่ให้การสนับสนุนแล้ว ก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรได้
6) ปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับวัน เวลา ช่วงเวลา ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะใช้ในการดาเนินการพัฒนาและฝึกอบรมในแต่ละโครงการว่า จะกาหนดขึ้นเมื่อไหร่
ใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน จะกระทบกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และจะมีผลกับหน่วยงานและ
องค์กรหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นว่า มี
จานวนมากน้อยเพียงใด เฉลี่ยต่อรายบุคคลแล้วตกคนละเท่าไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ถ้าผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบพิจารณาด้านเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เหมาะสมแล้ว ก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรได้
3.1.8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการฝึกอบรม
ปัจจัยที่ทาให้การฝึกอบรม ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว มีดังต่อไปนี้
1) นโยบายองค์การ (Policy)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย
ขององค์กร โดยปกติถ้ามีการกาหนดให้เป็นนโยบายแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทั้งหมดจะต้องถือ
ปฏิบัติและดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ซึ่งจะทาให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จได้ด้วยดี
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2) ทัศนคติของผู้บริหาร (Management Attitude)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ของผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดั บสูงจะต้องให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุน
และเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก ร ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็ จและเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร
3) หลักสูตร (Content)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและ
หลั ก สู ต รของโครงการในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ไปนั้ น จ าเป็ น และเหมาะสมกั บ
คุณสมบัติ ตาแหน่งหน้าที่ของผู้เข้ารับ การพัฒนาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถนาสิ่งที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตรและเนื้อหาที่ได้รับนั้นดี เหมาะสม มีประโยชน์ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร
4) งบประมาณ (Budget)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณ
และการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กร กล่าวคือ การจัดทาโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ใดๆ ก็ตาม ถ้าขาดงบประมาณและการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
แล้ว จะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการดาเนินงาน ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเป็น
อย่างดี ก็จะทาให้การพัฒนาฝึกอบรมขององค์กร ประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร
5) สถานที่ (Place)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใช้
ในการพัฒ นาและฝึกอบรม เช่น การใช้ส ถานที่ภายในองค์กรหรือสถานที่ภายนอกองค์กร ความ
เหมาะสมของสถานที่นั้นๆ กับเนื้อหา หลักสูตรและผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น
ถ้าสถานที่มีความเหมาะสม ก็จะทาให้การพัฒนาฝึกอบรมขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร
6) วิทยากร (Trainer/Instructor)
การฝึกอบรมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิทยากรหรือ
ผู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าวิทยากรเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ มีความสามารถในการถ่ายทอดแล้ว ก็จะทาให้การ
พัฒนาฝึกอบรมขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
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7) ระยะเวลา (Time/Period)
การฝึกอบรมจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการ
กาหนดวัน เวลาที่จะทาการพัฒนาและฝึกอบรม เช่นวันเวลาที่กาหนด ไม่กระทบกับการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมขององค์กร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีการกาหนด
วันเวลา ช่วงเวลา และระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะทาให้การฝึกอบรมขององค์กรประสบความสาเร็จ
และเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
8) อุปกรณ์ (Equipment)
การฝึกอบรมจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ อุปกรณ์ในการฝึ ก
ปฏิบัติ อุปกรณ์ในการทากิจกรรม เป็น ต้น ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมมี
ความพร้ อ มและความเหมาะสมแล้ ว จะท าให้ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก รประ สบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
9) ผู้เข้ารับการอบรม (Target Group/Trainee)
การฝึกอบรมจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ที่เข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรมว่ามีทัศนคติ ที่ดีต่อการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึงประโยชน์และ
ความสาคัญหรือไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามด้วยดีหรือไม่ ฉะนั้น ถ้าผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม
เล็งเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งของบุคลากรและขององค์กร
10) ผู้ดาเนินการ (Organizer)
การฝึกอบรมจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทา
หน้าที่ในการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินงาน
ก็ตาม ถ้าผู้ดาเนินการมีความชานาญ และมีประสบการณ์ ในการบริหารจัดทาโครงการพัฒนาแล้ว
ฝึกอบรมแล้ว จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายขององค์กรตามต้องการ
กล่ า วโดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จัย ที่ ช่ ว ยสนั บสนุ นความส าเร็จ ของการฝึ ก อบรมทั้ ง 10
ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแต่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับบทบาทของฝ่ายบริหารของ
องค์กรทั้งสิ้น กล่าวคือ ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความสาคัญและมีความมุ่ งมั่นต่อการสนับสนุนงาน
ฝึกอบรม กุญแจสาคัญของความสาเร็จขององค์กรคือคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารขององค์กร
สามารถจะใช้การฝึกอบรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนคุณภาพของบุคคลากรได้เป็นอย่างดีหากมี
การจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการดาเนินการฝึกอบรม In-house Training ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง เป็น
กระบวนการของการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรประเภท In-house Training
2. หน่วยงานภายนอกติดต่อขอรับบริการจัดฝึกอบรม
3. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงาน
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
5. ออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับหน่วยงาน
6. การจัดฝึกอบรม ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนการดาเนินการฝึกอบรม
2) ระยะดาเนินการจัดฝึกอบรม
3) ระยะดาเนินการหลังการจัดฝึกอบรม
7. ประเมินผลการฝึกอบรม
การจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเน้นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระบบ ขั้นตอนของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ประเภท In-house Training อย่างเป็นระบบมีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์
การฝึ กอบรมหลั กสู ตรประเภท In-house Training การวิเคราะห์ ความต้ อ งการในการฝึ ก อบรม
หน่ ว ยงานภายนอกติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารจั ด ฝึ ก อบรม การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรม
ออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม และการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ผล
ที่ได้รับจากการประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการปรับปรุงแก้ไขโครงการฝึกอบรมต่อไปใน
อนาคต
จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการปฏิบัติงานจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 3 ส่วน คือ
1. กระบวนการก่อนการฝึกอบรม
2. กระบวนการระหว่างการฝึกอบรม
3. กระบวนการหลังการฝึกอบรม
สามารถแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปของผังกระบวนงาน (Flow chart) ได้ดังนี้
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แผนผังที่ 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
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สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์

ความหมาย

เริ่มต้น และสิ้นสุด (terminal)
คือ แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน

การปฏิบัติงาน (process)
คือ แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

การตัดสินใจ (decision)
คือ แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิศทาง (flow line)
คือ แทนทิศทางขั้นตอนการดาเนินงานซึ่จะปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้
ตารางที่ 3.1 : แสดงสัญลักษณ์ผังงาน Flow Chart
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บทที่ 4
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบ
4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
งานฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นงานที่ปฏิบัติร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมรับผิดชอบการบริหารจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในงานฝึกอบรม
ตามแผนนโยบายที่กาหนด
รูปแบบการจัดฝึกอบรม
สานักการศึกษาต่อเนื่องจัดการฝึกอบรมเป็น 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 การฝึกอบรมตามความต้องการของผู้สนใจทั่วไป (Public Training) การจัด
ฝึกอบรมในลักษณะนี้สานักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดทาหลักสูตรการฝึก อบรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ทั่วไปสมัครเข้ารั บการฝึ กอบรมได้ตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด การจัดหลั กสู ตร
ฝึกอบรมดังกล่าวจะคานึงถึงความต้องการและความจาเป็นของสังคมปัจจุบันที่จะเอื้ออานวยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การฝึกอบรมตามโครงการความร่ว มมือกับหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ
(In-house Training) การจัดฝึกอบรมในลักษณะนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่องจะพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมให้ต รงกับความต้ องการของหน่วยงานนั้นๆ โดยมุ่งเน้น ที่จะพัฒนาบุค ลากรใน
องค์กรให้มีคุณภาพเป็นสาคัญ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ปฏิบัติเหมือนกับกรณีการจัดโครงการฝึกอบรม
ทั่วไปที่เป็นไปตามแผน
รูปแบบที่ 3 การฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมถึง
กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยใช้รูปแบบและสื่อการฝึกอบรมผสมผสาน โดยผู้เข้า
รับการฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเอง สานักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดส่งเอกสารหรือชุดฝึกอบรม (Training
Kit) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาล่วงหน้ามาก่อนในระยะเวลาหนึ่งอาจจัดให้มีกิจกรรมเสริม/
กิจกรรมกลุ่มตามความเหมาะสมแล้วจัดสอบประเมินความรู้
การจัดฝึกอบรมทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว เป็นนโยบายการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้
ส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งพั ฒ นาแนวทางการฝึ ก อบรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
หน่วยงาน และสังคม โดยมุ่งให้บริการฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งในส่วน
ของประชาชนและหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้กาหนดให้มีการฝึกอบรมทั้งประเภทที่จัดสาหรับผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงานภายนอก และประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ให้สามารถมีความรู้และทักษะในการทางาน
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ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัย ส่วนในงานบริหารโครงการฝึกอบรมตาม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ การจัดฝึกอบรมในลักษณะนี้ สานักการศึกษา
ต่อเนื่องจะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพเป็นสาคัญ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ปฏิบัติเหมือนกับกรณีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมทั่วไปที่เป็นไปตามแผน การฝึกอบรมหลักสูตร In-house Training สานักการศึกษาต่อเนื่อง
เป็นผู้ดาเนินการ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน คือ หน่วยงานภายนอกทาการติดต่อเข้ามาขอความ
ร่วมมือให้สานักการศึกษาต่อเนื่องดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน โดยสานักการศึกษาต่อเนื่อง
จะดาเนิ น การประชุมร่ วมกับผู้ บ ริห ารขององค์กรผู้ มารับบริการ เพื่ อนาข้อมูล ต่างๆ มาออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม การจัดอบรมในลักษณะนี้เป็น
การบริหารจัดการการฝึกอบรมแบบเหมาจ่ายทั้งโครงการตามข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดอบรมจะมีรายละเอียดในเรื่องวิธีการดาเนินงาน และเอกสารที่ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนต่างๆ
ในลาดับต่อไป
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานบริหารโครงการอบรมมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนสาคัญ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการจัด
โครงการควรจะต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อจะทาให้การจัดฝึกอบรมดาเนิน
ไปอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการบริหารโครงการอบรม หลักสูตรประเภท In-house Training ของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการก่อนการฝึกอบรม
4.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประเภท In-house Training
การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมประเภท In-house Training โดยให้คาปรึกษา
แนะน าข้ อ มู ล น าเสนอหลั ก สู ตร ตอบข้ อ ซั ก ถามผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ จดหมายข่ าว
มหาวิทยาลัย จุลสารของสานักการศึกษาต่อเนื่อง แจ้งเวียนผ่านหนังสือราชการ แจ้งเวียนผ่านอีเมล์
ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งด้วยวาจา เป็นต้น
4.2.2 หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรม
หน่วยงานภายนอกติดต่อทาบทามให้จัดฝึกอบรม โดยทาหนังสือขอความร่วมมือใน
การจั ด ฝึ ก อบรมหรื อ กรอกรายละเอี ย ดข้ อ มู ล จ าเพาะประกอบการจั ด หลั ก สู ต รแล ะ
โปรมแกรมการฝึกอบรมในแบบฟอร์มข้อมูลจาเพาะประกอบการจัดฝึกอบรม เมื่อได้รับข้อมูลตาม
แบบฟอร์มก็นาข้อมูลดังกล่าว เสนอให้หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม (ฝวค.)
เพื่อนาไปใช้สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม (Training curriculum) ตามที่หน่วยงานต้องการ โดยแยก
ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
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1) ต้องการหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
2) ต้องปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
3) ต้องการให้ออกแบบหลักสูตรใหม่
การให้คาปรึกษาในการจัดฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประสานงานในรายละเอี ย ดเป็ น ทั้ ง ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ โดยประสานขอ
รายละเอียดและให้คาปรึกษาเบื้องต้น เช่น หัวข้อวิชา/วัตถุประสงค์หลักสูตร/จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สถานที่จัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
4.2.3 การพัฒนาออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรสาหรับหน่วยงานภายนอก In-house Training แยกประเภทหลักสูตร และ
จัดทารายละเอียดในแต่ละประเภทดังนี้
- หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือขอความร่วมมือหรือข้อมูลที่
ได้รับจากแบบฟอร์มข้อมูลจาเพาะประกอบการจัดหลักสูตร ประสานรายละอียด เช่น จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม ระยะเวลา สถาที่จัด เพื่อจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่อไป
- หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ พิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้รับจากหนังสือขอ
ความร่ ว มมื อ หรื อ แบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล จ าเพาะประกอบการจั ด ฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ รั บ โดยพิ จ ารณาจาก
รายละเอียดเนื้อหา หรือปรับลดระยะเวลา เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน และประสาน
กับหน่วยงานในรายละเอียดหลักสูตร เช่น จานวนคน ระยะเวลา สถานที่จัด ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมต่อไป
- การออกแบบหลักสูตรใหม่ พิจารณาข้อมูลจากหนังสือขอความร่วมมือหรือข้อมูลที่
ได้รับจากแบบฟอร์มข้อมูลจาเพาะประกอบการฝึกอบรม โดยพิจารณาถึงหลักสูตรที่ลูกค้าต้องการว่า
เป็นหลักสูตรด้านใด หลังจากนั้นก็จะเชิญผู้เชี่ ยวชาญจากทาเนียบผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านโดยใช้หลักในการติดต่อได้ส ะดวก รวดเร็วมีความพร้อมในการให้คาปรึกษามาร่วมออกแบบ
พัฒนาหลักสูตร เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณาทบทวน (Review) และทวนสอบหลักสูตร (Verified)
แล้ว ส่งให้ลูกค้าพิจารณาความถูกต้อง สมบูรณ์ ใช้ได้ของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ โดยยึดหลักว่าหาก
ลูกค้าตอบรับการยืนยันหลักสูตรการฝึกอบรมถือว่าลูกค้าทวนสอบหลักสูตรนั้นๆ แล้ว
หากกรณีหลักสูตรมีความจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดหลักสูตร เช่น
ปรับเพิ่ม-ลดระยะเวลาการฝึกอบรม/จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/อั ตราค่าลงทะเบียน หรือต้องการ
เปลี่ ย นหั ว ข้อวิช าการฝึ กอบรม เปลี่ ยนชื่อโครงการการฝึ กอบรมหน่ว ยงานเจ้าของหลั กสู ตรหรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องจัดทาหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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4.2.4 การจัดทาประมาณการค่าใช้จ่าย
การจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ
และมติคณะกรรมการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ โดยใช้แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม (ฝวค.) จัดทาหนังสือรายละเอียดหลักสูตร
พร้อมแนวปฏิบัติ และแจ้งกาหนดตอบยืนยัน
4.2.5 หน่วยงานตอบรับการจัดฝึกอบรม
หากหน่ ว ยงานเห็ น ชอบในหลั กสู ตรฝึ ก อบรม ฝ่ ายวิเคราะห์ โ ครงการและหลั กสู ต รการ
ฝึกอบรม ร่วมกับฝ่ายบริหารการฝึกอบรม จะดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กรณีหน่วยงานมีความต้องการทาสัญญาเป็นการจัดทา TOR (Term of Reference) คือ
ข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทาอะไรบ้าง โดย
• การบอกขอบเขตของงานให้ ชัดเจน • ระยะเวลาที่ต้องการ • คุณสมบัติของผู้ รับจ้างที่ผู้ ว่าจ้าง
ต้องการให้ทางานตามขอบเขตดังกล่าว • สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดาเนินการมีกี่ขั้ นตอนแต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง • ปฎิบัติงานตามสัญญาจะได้อะไร • ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร • วิธีการ
ดูแลงานของผู้ว่าจ้างว่าจะดูแลงานของผู้ว่าจ้างแบบไหน โดยทั่วไป เอกสาร TOR จะประกอบด้วย
ส่วนหรือหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) บทนา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
(2) วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ต้องการ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
(4) ขอบเขตการดาเนินงาน
(5) ระยะเวลาการดาเนินงาน
(6) บุคลากรที่ต้องการ
(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน
(8) การกากับการทางานของที่ปรึกษา
(9) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
โดยการทา TOR ผู้ลงนามในการทาสัญญา คือผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง โดยรับมอบ
อานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การทา TOR เป็นลักษณะที่หน่วยงานต้องการ
จะดาเนินงานหรือโครงการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายจาเปนตองมีการกาหนด วัตถุประสงคของงานหรือ
โครงการ รวมทั้งตองมีการกาหนดเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมอยาง ชัดเจน วัตถุประสงคของ
การซื้อหรือการจาง คือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างตองการจะบรรลุหลังจากที่ ภารกิจเสร็จสิ้นลงผลงานของงานหรือ
โครงการ มีจุดมุ งหมายที่จ ะสรางผลลั พธที่มีตัวชี้วัดที่ต องการทั้ง ในดานของเวลา พื้นที่ ปริมาณ
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คุณภาพ รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่ชัดเจน เพื่อใหการวัดความสาเร็จ ของโครงการ สามารถจะวัดใน
ดานของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ไดโดยงาย
2. ในกรณีหน่วยงานมีการทา MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือ
เรีย กกัน ว่า บัน ทึกความเข้ าใจ หมายถึง เอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือความเข้าใจ
ระหว่างองค์กร หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน รับทราบถึง
รายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทาร่วมกันแล้ว ตัวแทนผู้มีอานาจของทั้งสอง
ฝ่า ยจะลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงนั ้น เพื ่อ รับ รองว่า ทั ้ง สองฝ่า ยพึง พอใจกับ ข้อ ตกลงที ่ท า
ร่วมกัน และ MOU ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม ในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้สานักการศึกษาต่อเนื่องได้มีการทา MOU กับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เช่น
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น ซึ่งเป็น
ความร่วมมือด้านวิชาการ การฝึกอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
3. กรณีใช้หนังสือตอบรับยืนยันการจัดฝึกอบรมของหน่วยงาน โดยสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ทาหนังสือราชการ แจ้งรายละเอี ยดหลักสูตร ค่าใช้จ่าย งบประมาณที่จัดฝึกอบรม โดยผู้อานวยการ
สานักการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้ลงนามหนังสือราชการ เพื่อส่งไปถึงหน่วยงานที่ขอความร่วมมือการจัด
ฝึกอบรม เพื่อให้หน่วยงานตอบรับการยืนยันการจัดฝึกอบรมภายในวันที่กาหนด เพื่อดาเนินการส่ง
ต่ อ ไปที่ ฝ่ า ยบริ ห ารการฝึ ก อบรมรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ฝึ ก อบรมโครงการความร่ ว มมื อ (In-house
Training) ต่อไป
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม (ฝวค.) จัดส่งรายละเอียดทั้งหมดที่ผ่านการ
พิจารณาให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมเพื่อดาเนินการต่อไป และหากหน่วยงานแจ้งหรือระบุชื่อวิทยากร
มาให้ก็ส่งมอบให้ตามที่หน่วยงานแจ้งมา เพื่อดาเนินการได้ตามที่หน่วยงานที่ขอความรร่วมมือจัด
ฝึกอบรม คาดหวังต่อไป
อนึ่งการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการก่อนการฝึกอบรมข้อที่ 4.2.1 – 4.2.5 มีการ
ปรับเปลี่ยนงานเป็นภารกิจของฝ่ายบริหารการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งและปรับเปลี่ยนกลับ
เป็นงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
4.2.6 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมรับหลักสูตร
ฝ่ ายบริ ห ารการฝึ กอบรมรับหลั กสู ตรการจัดฝึ กอบรมมาจากฝ่ ายวิเคราะห์ โ ครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม แล้วนามาวางแผนเพื่อดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในการวางแผนและเตรียมการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถกาหนด
บุคลากรและสะดวกในการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการฝึ ก อบรม ก าหนดชื่ อ โครงการให้ ชั ด เจน อธิ บ ายหลั ก การและเหตุ ผ ล
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วัตถุประสงค์ของโครงการ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน หลักสูตรการฝึกอบรม คาอธิบาย
หัวข้อวิชา ระยะเวลา กาหนดการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึกอบรม งบประมาณค่าใช้จ่าย รูปแบบ/กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม
ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการต้ อ งมี ค วามชั ด เจน ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ข้ อ มู ล ที่ ยื น ยั น กั บ
หน่วยงาน
4.2.7 ขั้นตอนการดาเนินงานก่อนการฝึกอบรม
1) การขออนุมัติโครงการและการจัดเตรียมงบประมาณการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมโดยเลขานุการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ดาเนินการ
จัดเตรียมงบประมาณในการฝึกอบรม ดังนี้
(1) จัดทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจ (อธิการบดี / รองอธิการบดี) อนุมัติโครงการ อนุมัติ
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะต้องระบุ วันเวลา สถานที่ จานวนงบประมาณให้ชัดเจน กรณีเป็น
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยประมาณค่าใช้จ่าย
ซึ่งประกอบด้วย
- ค่ า ตอบแทน เป็ น ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการ
ฝึกอบรม และค่าพาหนะของวิทยากร
- ค่าวัสดุ เป็นค่าวัสดุในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าเขียนวุฒิบัตร
- ค่าใช้สอย เป็นค่าสถานที่ ได้แก่ กรณีจัดนอกสถานที่
(3) ขอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายในการจัดฝึกอบรมผ่านงานการเงินของสานัก
การศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้เป็นแบบฟอร์มสัญญาเงินยืมจากกองคลัง
(4) บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุใช้ในการฝึกอบรม
(5) บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น ขออนุมัติค่าตอบแทนการ
บรรยายเป็นกรณีพิเศษในอัตราเกินกว่าที่กาหนด
(6) รับเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และส่งคืนภายในระยะเวลาที่
กาหนด ภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
(7) กรณีจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องทาหนังสือขอ
อนุมัตติ ่ออธิการบดีให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการฝึกอบรมต่างจังหวัด
(8) จัดทาคาสั่งการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการฝึกอบรม
2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม
ฝ่ า ยบริ ห ารการฝึ ก อบรม เป็ น ผู้ ส รรหา ทาบทาม และเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
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- ผู้อานวยการโครงการฝึกอบรม เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร รับผิดชอบในด้านการบริหารวิชาการ การควบคุมเนื้อหา
หัวข้อการฝึกอบรมตลอดจนการสรรหาวิทยากรบรรยาย วิทยากรประจากลุ่ม วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
และวิทยากรฝึกปฏิบัติ ตลอดจนดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการฝึกอบรม ในบางหลักสูตร
สามารถเชิ ญ บุ ค ลากรภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มาเป็ น
ผู้อานวยการโครงการโดยทาเป็นหนังสือเชิญ
- วิทยากรบรรยาย เป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์บรรยายจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรับผิดชอบถ่ายทอดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชาของการฝึกอบรม
- วิทยากรประจากลุ่ม เป็นบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์รับผิดชอบการสอนหรือทากิ จกรรมในกลุ่มย่อย ตามหัวข้อและตารางการฝึกอบรมที่
กาหนดไว้
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เป็นบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้
ประสบการณ์ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความสัมพันธ์ที่ดีของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ เป็นบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ รับผิดชอบการสอนและการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อวิชาต่างๆ ตาม
ตารางการฝึกอบรม
- วิทยากรอภิปราย เป็นบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์รับผิดชอบอภิปรายในหัวข้อการฝึกอบรมที่กาหนดไว้
- เลขานุการโครงการฝึกอบรม เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแต่ละ
โครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารโครงการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
- ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแต่ละ
โครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริการและงานธุรการฝึกอบรมตามที่เลขานุการโครงการ
มอบหมาย
- เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบด้านแสงเสียง และควบคุมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ เป็นบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบด้านดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
- พนักงานขับรถยนต์ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการขับรถประจาโครงการฝึกอบรม
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สาหรับจานวนบุคลากรที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการนั้น พิจารณาตาม
ความเหมาะสมกั บ จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและรูป แบบการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ในการด าเนิ นการ
ฝึกอบรมแต่ละโครงการอาจมีผู้ปฏิบัติไม่ครบทุกตาแหน่งหรือบางตาแหน่งอาจมีมากกว่า 1 คน ทั้งนี้
โดยจะคานึงถึงลักษณะและความจาเป็นของงานในแต่ล ะโครงการ สาหรับเกณฑ์การคัดเลื อ กผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมนั้น เช่น ในกรณีที่จานวนผู้เข้าอบรมจานวนมากกว่า 30 คน จะใช้บุคลากร 3 คน
คือ เลขานุการโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน วิทยากรฝึกปฏิบัติใช้เกณฑ์จานวนผู้เข้าอบรม 10 คน
ต่อวิทยากรฝึกปฏิบัติ 1 คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะ
พิเศษที่ได้กาหนดให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมปฏิบัติ การทาคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมมีหลาย
รายละเอียด ดังนี้
(1) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีครบทุกตาแหน่งในหลักสูตร คือ ผู้อานวยการโครงการ
วิทยากรบรรยาย, วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์, วิทยากรฝึกปฏิบัติ, เลขานุการโครงการ, ผู้ช่วยเลขานุการ
โครงการ, เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(2) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ ผู้อานวยการโครงการ วิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ เลขานุการโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ พนักงานขับรถยนต์
(3) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ ผู้อานวยการโครงการ วิทยากรบรรยาย วิทยากร
ฝึกปฏิบัติ เลขานุการโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
(4) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ วิทยากรบรรยาย เลขานุการโครงการ เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์
(5) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ วิทยากรบรรยาย เลขานุการโครงการ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ พนักงานขับรถยนต์
(6) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ วิทยากรบรรยายและเลขานุการโครงการ
(7) คาสั่งผู้ปฏิบัติงานมีเฉพาะ เลขานุการโครงการ และพนักงานขับรถยนต์
เนื่องจากวิทยากรบรรยายเป็นบุคคลภายนอกจึงไม่มีคาสั่ง
(8) การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในกรณีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันที่จัด
ฝึกอบรมซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
(9) คาสั่งเพิ่มเติมผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม ในกรณีที่มีความจาเป็นในบางหลักสูตร เช่น
เนื่องจากมีจานวนผู้เข้าอบรมมากขึ้นหรือมีกิจกรรมที่ใช้เวลามาก จึงขอเพิ่มเติมผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงทาคาสั่งเพิ่มเติม
สรุปการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการฝึกอบรม
1) ทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีที่เป็น
บุคลากรภายนอก จัดทาเฉพาะหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดและหนังสือเชิญเป็นวิทยากร
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2) ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และรายละเอียด
การจัดฝึกอบรม
3) การจัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน เพื่อให้มีความชัดเจนในหน้าที่
การปฏิ บั ติ ง านและเพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานการชดใช้ เ งิ น ยื ม ในการจั ด ฝึ ก อบรมต่ อ กองคลั ง
มหาวิทยาลัย และใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบการใช้เงินจัดฝึกอบรมในหมวดค่าตอบแทน
3) การสรรหาและเชิญวิทยากร
- ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเชิญบรรยายทางโทรศัพท์ หรือทาง
ไลน์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อประสานในวันที่เชิญบรรยายของวิทยากร และหัวข้อที่
เชิญบรรยาย เมื่อวิทยากรตอบรับการเชิญบรรยาย ให้ทาหนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายต่อไป
- การทาหนังสือเชิญวิทยากร มี 2 แบบคือ
 วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้หนังสือบันทึกข้อความ
 วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย (เป็นบุคลากรหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย)
ใช้หนังสือภายนอกหนังสือตราครุฑ
- ทาหนังสือขอนุญาตต้นสังกัดวิทยากร มี 2 แบบ รูปแบบเหมือนการเชิญวิทยากร
คือ ขออนุญาตต้นสังกัดภายในใช้บันทึกข้อความ ถ้าขออนุญาตต้นสังกัดภายนอกใช้หนังสือภายนอก
ตราครุฑ
- รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น จานวนผู้เข้าอบรม, อาชีพผู้เข้าอบรม, ตาแหน่งผู้เข้า
อบรม ส่งให้วิทยากรเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจจะแนบไปพร้อมหนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด
- กรณี เ ป็ น หลั ก สู ต รด้ า นทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ ประสานงานการใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์กับวิทยากร และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์
4) ด้านสถานที่การจัดฝึกอบรม
(1) กรณีหลักสูตรหน่วยงาน (In-house Training) จัดฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัย คือ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มีสถานที่รองรับการจัดฝึกอบรม และสัมมนาได้เพราะมี
ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดกลาง และห้องประชุมขนาดเล็ก มีห้องอาหารขนาดใหญ่ มี
ห้องพักจานวนมาก มีแผนกจัดเลี้ยงสาหรับจัดอาหารและเครื่องดื่ม เหมือนโรงแรมภายนอก ซึ่ง
สามารถรองรับการจัดฝึกอบรมได้ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เหมาะกับหน่วยงานภายนอกที่
ขอความร่วมมือการจัดฝึกอบรมแบบครบวงจร โดยขั้นตอนการขอใช้บริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
เริ่มจากประสานตรวจสอบวันว่างของห้องประชุมที่จะใช้จากศูนย์สัมมนา เมื่อตรวจสอบวันว่างการใช้
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ห้องประชุมเรียบร้อย ก็จัดทาบันทึกข้อความภายใน เรื่องขอใช้บริการห้องประชุม ห้องพัก อาหาร
และเครื่องดื่ม
(2) กรณีหลักสูตรหน่วยงาน (In-house Training) มีความจาเป็นต้องออกไปใช้สถานที่จัด
ฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก เช่น โรงแรม หรือสถานที่จัดฝึกอบรมเป็นของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
เนื่องจาก กรณีดังนี้
- หน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดฝึกอบรมมีความประสงค์ ขอใช้สถานที่ของหน่วยงานตัวเอง หรือมี
ความประสงค์ขอให้ไปจัดสถานที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง เช่น โรงแรม เพื่อ
ความสะดวกกับบุคลากรของหน่วยงานผู้ว่าจ้างสามารถเดินทางมารับการฝึกอบรมได้
สะดวกมากขึ้น
- หน่ ว ยงานผู้ ว่าจ้ างจั ดมีความประสงค์ต้ อ งการจัดฝึ ก อบรมที่ต่า งจัง หวัดเพราะเป็ น
หลั กสู ตรเฉพาะ ต้องมีการศึกษาดูงานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ
หน่ ว ยงานต้ อ งการให้ ป ลอดภาระกิ จ จากงานประจ าเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ จ ากการ
ฝึกอบรมอย่างเต็มที่เพื่อนาไปพัฒนาให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต
- เนื่องจากห้องประชุมและห้องพัก ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมเต็ม เพราะมีผู้มาใช้
บริการจองห้องประชุมไว้ก่อน ทาให้สานักซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน
ต้องสารองห้องประชุมและห้องพักจากโรงแรมภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานผู้
ว่าจ้างจัดฝึกอบรม เพื่อให้หน่วยงานที่ว่าจ้างได้จัดฝึกอบรมได้ตามวัน เวลาที่ต้องการ
ต่อไป
การเตรียมการสถานที่จัดฝึกอบรมทั้งกรณีจัดภายในมหาวิทยาลัย หรือกรณีจัด
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดการเตรียมการดังนี้
ติดต่อประสานงานในการจองสถานที่ ควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่กาหนดในหลักสูตร ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องฝึกอบรม สถานที่ทากิจกรรม ตลอดจนสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ จะต้องมีพร้อม และควรจะสารวจสถานที่ก่อนการจัดฝึกอบรม
ฝ่ า ยบริ ห ารการฝึ ก อบรมโดยเลขานุ ก ารฝึ ก อบรม และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) กรณีจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานกับศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรม โดยทาบันทึกขอใช้บริการห้องประชุม อาหาร และเครื่องดื่ม
2) กรณีจัดฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง การใช้สถานที่ภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น โรงแรม หรือ สถานที่จัดฝึกอบรมเป็นของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง การเตรียมการ
สถานที่จัดฝึกอบรมทั้งกรณีจัดภายในมหาวิทยาลัย หรือกรณีจัดภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
- การจัดห้องประชุม เช่น จัดแบบ classroom
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- การจัดห้องพัก กรณีเป็นหลักสูตรค้างคืน
- การจัดอาหารและอาหารว่าง โดยประสานรายการอาหารในการจัดฝึกอบรมกับ
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม / โรงแรม
- การอานวยความสะดวกอื่นๆ แก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
- จัดสถานที่รับลงทะเบียนสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จัดโต๊ะ เก้าอี้ แท่นยืน (โพเดียม) สาหรับประธานพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย
ป้ายชื่อ แฟ้มคากล่าวประธาน โสตทัศนูปกรณ์
- จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ แท่นยืน (โพเดียม) แฟ้มคากล่าวรายงาน สาหรับผู้กล่าว
รายงาน
- จัดเตรียมห้องอบรม โต๊ะ เก้าอี้ ผู้เข้าอบรมตามรูปแบบที่วิทยากรกาหนด
หรือเหมาะสมกับกิจกรรม และจัดให้พอดีกับจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ตรวจสอบโต๊ะ – เก้าอี้ วิทยากร ป้ายชื่อวิทยากรที่โต๊ะ ดอกไม้ตั้งโต๊ะ ไม่ควรบัง
หน้าวิทยากร
- ตรวจสอบป้ายข้อความที่ติดในห้องประชุม หรือห้องอบรม ตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องเสียง ไมโครโฟน โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องประชุม ให้เหมาะสม ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
แสงสว่างเพียงพอ
ทั้งนี้ เลขานุการโครงการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนผู้เข้าอบรม รูปแบบการจัดโต๊ะและจัดกลุ่มย่อย กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม หรือ
เจ้าหน้าที่โรงแรม ที่ขอใช้บริการสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
โดยเลขานุการโครงการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในห้องประชุม ให้เรียบร้อยครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดปัญหาระหว่างการฝึกอบรม รวมถึงการประสานงานล่ ว งหน้ ากับ วิทยากรแต่ล ะหั ว ข้ อ ตามตารางการฝึ ก อบรมที่ กาหนดไว้ เลขานุการโครงการ
ฝึ กอบรม ต้องกาหนดชื่อผู้ ป ระสานงาน และติดตามงาน ควรตรวจสอบความพร้อมก่อนการจั ด
ฝึกอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
5) ด้านการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
(1) เอกสารขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม ดังนี้
- ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ ขอใช้รถกองกลาง สานักงานอธิการบดี
- ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์กั้นพื้นที่จอดรถสาหรับวิทยากร ถึงศูนย์รักษา
ความปลอดภัย
- ทาบันทึกขออนุญาตนาบุคคลภายนอกขึ้นอาคาร โดยขอใช้บัตรแสดงตนของ
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หน่ ว ยงาน เพื่อสะดวกต่อผู้ เข้าอบรม (เป็นไปตามประกาศการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ข อง
มหาวิทยาลัย)
- ทาบันทึกขอใช้ wifi มหาวิทยาลัย (Username และ Password ) สาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่เป็นบุคคลภายนอก
(2) เอกสารสาหรับวิทยากรฝึกอบรม รายละเอียดเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัด
ฝึกอบรม ดังนี้
- ข้อมูลสาระสาคัญของการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ความคาดหวังในการฝึกอบรม
- รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ รายชื่อ
ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม จ านวน ตาแหน่ง การศึกษา หน่ว ยงานที่ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมสั งกัด เช่น
ภาคราชการ /เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน
- ตารางโครงร่างหัวข้อและเนื้อหาฝึกอบรม ส่งพร้อมหนังสือเชิญวิทยากร
(3) เอกสารการประเมินการจัดฝึกอบรม ดังนี้
- จัดทาแบบประเมินผลการจัดฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม รายหัวข้อวิชา
- จัดทาแบบประเมินหลังการฝึกอบรม
- แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม บางหลักสูตรใช้การสแกน QR code เพื่อทา
ประเมินแบบออนไลน์
(4) เอกสารทางการเงินในหลักสูตร เป็นเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร และเจ้าหน้าที่
ดังนี้
- ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทนการบรรยาย และค่าพาหนะวิทยากร ใช้แบบฟอร์ม
ใบสาคัญรับเงิน กองคลัง
- บัญชีการแสดงการปฏิบัติงาน ผู้อานวยการโครงการ วิทยากรฝึกปฏิบัติ
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรประจากลุ่ม
- บัญชีแสดงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม
- หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน ผู้อานวยการโครงการ วิทยากรฝึกปฏิบัติ
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรประจากลุ่ม
- หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม
6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย กรณีจัดฝึกอบรมใช้
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(1) ติดต่อประสานกับสานักเทคโนโลยีการศึกษาโดยทาหนังสือขอความ
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อนุเคราะห์สานักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อจัดโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และเจ้าหน้าที่โสตทัศน์มา
ปฏิบัติงานฝึกอบรม แจ้งการใช้บริการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(2) ติดต่อประสานงานกับสานักคอมพิวเตอร์ กรณีหลักสูตรเป็นหลักสูตรทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์
- ประสานงานจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานกคอมพิวเตอร์
- เตรียมโปรแกรมคอมพิวตอร์ที่ใช้งานฝึกอบรม เช่น โปรแกรม SPSS for
Windows โปรแกรม LISREL เป็นต้น โดยประสานงานการใช้โปรแกรมกับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักคอมพิวเตอร์
- ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ (บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์) ให้
ข้อมูลรายละเอียดในการฝึกอบรม เช่น จานวนผู้เข้าอบรม, โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม, ข้อมูลที่ต้อง
จัดเตรียมไว้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
- ประสานงานกับสานักพิมพ์ เพื่อใช้บริการถ่ายเอกสารประกอบคาบรรยายใน
แต่ะละหลักสูตร
- ประสานงานหน่วยยานพาหนะเพื่อขอใช้รถส่วนกลาง ในการรับ – ส่ง วิทยากร
บรรยาย
- ประสานงานกับ ผู้อานวยการโครงการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
ยืนยันวันที่จัดฝึกอบรม
6) การเตรียมการด้านอื่นๆ
- เตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับวิทยากร และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- จัดทาเอกสารประกอบคาบรรยาย Power Point
- จัดทาประวัติวิทยากรเพื่อนาเสนอก่อนบรรยาย
- เตรียมรถประจาโครงการในกรณีมีผู้เข้าอบรมเจ็บป่วยกระทันหัน มีความจาเป็นต้อง
ส่งโรงพยาบาล
- การให้ข้อมูลและความสะดวกอื่นๆ เช่น การจัดทาทาเนียบรุ่นเป็นเล่มเอกสาร หรือ
ทาเนียบรุ่นเป็นแผ่น CD จัดทาแผ่นเอกสารที่มีเครื่องหมาย QR code เพื่อเข้าสู่ Application Line
สร้างกลุ่มผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อนาส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ และรูปถ่ายในพิธีรับวุฒิบัตร
- จัดทาป้ายชื่อติดหน้าอก ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ป้ายชื่อวิทยากรสาหรับตั้งหน้าเวทีสาหรับวิทยากรบรรยายในแต่ละหัวข้อ
- จัดทาโปรแกรมการฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม
- เอกสารใบลงทะเบียนประจาวัน รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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- จัดกระเป๋าเอกสาร อุปกรณ์สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น หนังสือ สมุดโน้ต
ปากกา เอกสารประกอบคาบรรยาย โปรแกรมการฝึกอบรมประจาปี
- เตรียมของที่ระลึกสาหรับผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากร (บางหลักสูตร) กระเป๋าล่วม
ยา
- การติดป้ายต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ จุดต่างๆ ตั้งแต่ประตูทางเข้าถึงสถานที่
จัดอบรม
- การอานวยความสะดวก เตรียมที่จอดรถให้วิทยากร
- การจัดอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
- การให้ข้อมูลและความสะดวกอื่นๆ เช่น การจัดทาทาเนียบรุ่น การแนะนาเส้นทาง
การเดินทางกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น
7) การวางแผนสาหรับพิธีเปิด – ปิดการอบรม
การเปิดการฝึกอบรมนับเป็นส่วนสาคัญต่อการฝึกอบรม เพราะเป็นส่วนที่สามารถ
สร้างความรู้สึกต่อการฝึกอบรมนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก อย่างน้อยที่สุด พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ทาให้ผู้
เข้ารับอบรมตระหนักถึงความสาคัญของโครงการฝึกอบรม และความสนับสนุนที่ผู้บริหารระดับสูง
และองค์กรหรือหน่วยงานมีต่อโครงการฝึกอบรม
การเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจจัดได้ตั้งแต่แบบเป็นพิธีการใหญ่โตไปจนถึงแบบง่ายๆ
ไม่เป็นทางการ และยิ่งพิธีเปิด-ปิดใหญ่โตมากขึ้นเท่าใด ผู้รับผิดชอบก็ยิ่งต้องเตรียมการต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้นเท่านั้น การเตรียมการสาหรับพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน ได้แก่
7.1 การเชิญประธานในพิธี
โดยทั่วไปประธานจะเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยอมรับของผู้เข้าอบรม เช่น หัวหน้า
หน่วยงาน หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคคลหรือโครงการที่จัดฝึกอบรม
ขั้นตอนการเชิญประธานที่ควรทา ได้แก่
1) ติดต่อเป็นการภายในกับเลขานุการของประธาน เพื่อขอนัดหมายวันเวลาของ
พิธีเปิดการฝึกอบรม
2) ทาหนังสือเชิญประธาน โดยแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรม กาหนดการ
ฝึกอบรม และร่างคากล่าวรายงาน และร่างคากล่าวเปิดการฝึกอบรม (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย
2 วัน)
3) เรียนเตือนประธานผ่านเลขานุการ ล่วงหน้าก่อนวันเปิดการฝึกอบรม
ประมาณ 1-2 วัน
4) ต้อนรับและส่งประธานในวันเปิดฝึกอบรม
7.2 การเชิญผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
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โดยปกติผู้กล่าวรายงานควรจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
การดาเนินงานของโครงการฝึกอบรมนี้โดยตรง และดารงตาแหน่งในระดับรองลงมาจากประธาน ใน
ส่วนของส่วนฝึกอบรมจะเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ส่วนขั้นตอนการเชิญกระทาเช่นเดียวกับการ
เชิญประธาน
7.3 การเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่จะส่งหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูง วิทยากร ที่ปรึกษาโครงการ
ฝึกอบรมหรืออาจเป็นผู้บริหารของหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าอบรม หรือเจ้าของสถานที่ที่จัดฝึกอบรมในส่วน
ที่ขอใช้สถานที่ทางราชการมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพิธีปิดการฝึกอบรม เมื่อการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงโดยเฉพาะเมื่อเป็นการฝึกอบรมระยะยาว และมีการแจกวุฒิบัตรแสดงการผ่าน
การฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมด้วย
7.4 การประชาสัมพันธ์พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ควรติดต่อให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกาหนดการของ
พิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อจะได้จัดช่างภาพมาดาเนินการถ่ายภาพพิธีเปิดการฝึกอบรม และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ด้วย นอกจากนั้นบางหน่วยงานถือเป็นเรื่องจาเป็นมากที่จะต้องจัด
ให้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้เข้าอบรมทั้งหมดหลังจากพิธีเปิดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง
7.5 การจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ในสถานที่ซึ่งจะใช้ดาเนินพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ควรจะมีสิ่ง
ต่อไปนี้เพื่อใช้ในพิธี
- โต๊ะหมู่บูชา จัดถูกต้องตามแบบแผน พร้อมด้วยพระพุทธรูป ธูปเทียน แจกัน
ดอกไม้
- พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงไตรรงค์
- ที่นั่งสาหรับประธาน ผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม
- ไมโครโฟนสาหรับประธานและผู้กล่าวรายงาน
- แท่นพูด (Podium) สาหรับประธานในพิธี
7.6 การจัดเตรียมร่างคากล่าวรายงาน และคากล่าวของประธานในพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม
ส่ ว นใหญ่แล้ ว จะเป็นหน้าที่ของผู้ รับผิ ดชอบจัดโครงการฝึ กอบรม ที่จะต้อ ง
ดาเนินการจัดทาร่างคากล่าวรายงาน และร่างคากล่าวในพิธีเปิด -ปิดในการฝึกอบรม และจัดส่งให้แก่
เลขานุการของประธานและผู้กล่าวรายงาน ก่อนวันเปิด -ปิดอบรมอย่างน้อย 2 วันทาการ ในการร่าง
คากล่าวเหล่านี้ อาจมีประเด็นสาคัญในการร่างดังต่อไปนี้
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ก. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น (นิยมใช้ “กราบเรียน” ต่อด้วยตาแหน่งบริหารของประธานใน
พิธี)
- ขอบคุณประธานที่มาเป็นเกียรติ
- ความเป็นมา และ/หรือเหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดการฝึกอบรม และ
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
- องค์ประกอบของหลักสูตร หมวดวิชาและระยะเวลาของหลักสูตร
- เทคนิคฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ใช้
- วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
- คุณสมบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม
- วิทยากรและผู้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
- เรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาท
ข. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น ให้ระบุชื่ อตาแหน่งของผู้ กล่าวรายงาน ตาแหน่งของแขกผู้ มี
เกียรติที่มาร่วมพิธี หัวหน้าหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม และผู้เข้าอบรมครั้งนี้ด้วย
- แสดงความรู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละความรู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ ม าท าพิ ธี เ ปิ ด การ
ฝึกอบรม กล่าวต้อนรับ
- แสดงความชื่ น ชมในจุ ด เด่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ของโครงการฝึ ก อบรม
ดังกล่าว เช่น การที่หน่วยงานต่างๆ เห็นคุณค่าของการฝึกอบรมจึงส่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นจานวน
มาก ฯลฯ
- เน้นความสาคัญของการฝึกอบรม ให้โอวาทและกาลังใจ
- ชี้แนะประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมควรจะได้รับ
- ขอบคุณวิทยากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ
- กล่าวเปิดการฝึกอบรม และอวยพรให้การฝึกอบรม ประสบความสาเร็จ
ค. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น ขอบคุณประธานที่ให้เกียรติ รายงานผลการฝึกอบรม
- ความร่วมมือของวิทยากร ผู้เข้าอบรม ผู้ดาเนินการฝ่ายต่างๆ
- ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม
- สรุปผลและข้อคิดเห็นในการฝึกอบรม
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- เรียนเชิญประธานมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และกล่าวปิดการอบรม
ง. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น (เช่นเดียวกับคากล่าวเปิด)
- ขอบคุณผู้ดาเนินการฝึกอบรม และผู้ให้ความร่วมมือ
- แสดงความยินดีกับผลสาเร็จของการฝึกอบรม และกับผู้ผ่านการฝึกอบรม
- ให้แนวทางแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนาไปปฏิบัติ
- อวยพรความก้าวหน้าในการทางาน และกล่าวปิดการฝึกอบรม
7.7 กิจกรรมอืน่ ๆ ที่จะต้องเตรียมการในช่วงพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจได้แก่
- การจัดเลี้ยงอาหารว่าง-เครื่องดื่มสาหรับประธาน ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม
- การถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน การต้อนรับผู้มีเกียรติ ผู้เข้าอบรม และผู้เกี่ยวข้อง
- การลงทะเบียนเข้าอบรม จัดเตรียมใบเกียรติบัตรที่จะแจกผู้ผ่านการฝึกอบรม
ในกรณีพิธีปิดการฝึกอบรม การจัดเตรียมชุบน้ามันที่ธูป และเตรียมกาหนดตัวบุคคลที่จะต้องคอยส่ง
เทียนให้ประธาน
- การจัดเตรียมสาเนาร่างคากล่าวรายงาน และคากล่าวในพิธีเปิด -ปิด เพื่อ
ป้องกันปัญหาในกรณีผู้กล่าวรายงาน หรือประธานลืมนามา
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การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกและบุคลากร

โรงแรม/ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

สานักเทคโนโลยีการศึกษา

- การจัดห้องประชุม
- ห้องพัก (ถ้ามี)
- อาหาร/เครือ่ งดื่ม
- การอานวยความสะดวก

- การจัดโสตทัศนูปกรณ์
- การจัดเจ้าหน้าที่โสตทัศน์
- การปฏิบัติงาน แสง และเสียง
- การปฏิบัติงาน แสง และเสียง
ห้องประชุม
- การสร้างบรรยากาศ

สานักพิมพ์

กองกลาง

- การใช้บริการการ
- การจัดรถยนต์
ถ่ายเอกสารประกอบ - การจัดพนักงาน
คาบรรยาย
ขับรถยนต์
- การทาเล่มเอกสาร
- การจัดที่จอดรถ

-

ฝ่ายต่างๆในสานัก
การศึกษาต่อเนือ่ ง
- การผลิตสื่อ
ประกอบบรรยาย
(ผพท.)
- การจัดทาแบบ
ประเมินผล
- งานการเงิน/พัสดุ
(สล.)

บุคลากร
- ผู้อานวยการ
โครงการ
- วิทยากร
- เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ฝึกอบรม

แผนผังที่ 4.1 การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
งานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในส่วน
ของสถานที่จัดฝึกอบรม อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการที่จอดรถและอื่นๆ ซึ่งฝ่ายบริหารการ
ฝึ กอบรมให้ ความส าคัญและเจ้ าหน้าที่ทุกคนถือว่าเป็นกลไกที่จะสร้างเสริมความพึงพอใจ ความ
ประทับใจแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดฝึกอบรมของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
4.2.8 ขั้นตอนการดาเนินงานระหว่างการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ต้องดาเนินระหว่างการฝึกอบรม หมายถึง สิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในช่วงวัน
ฝึกอบรมตามที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมโดยเลขานุการโครงการและ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการมีภาระงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
1) สารวจความพร้อมของห้องประชุมในช่วงเช้าของวันฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ฝึกอบรมสารวจความพร้อมของห้องประชุม เกี่ยวกับ
1.1) ป้ายเวที ป้ายยินดีต้อนรับ
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1.2) สถานที่รับรองวิทยากร และผู้มาร่วมเป็นเกียรติ
1.3) การจัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องฝึกอบรม
1.4) การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์/ตรวจความพร้อมใช้โสตทัศนูปกรณ์
1.5) กรณีใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ควรดูความเรียบร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์ และทดสอบ
โปรแกรมที่ใช้ฝึกอบรมว่าพร้อมใช้
1.6) สถานที่ลงทะเบียน
1.7) ห้องรับประทานอาหารและอาหารว่าง
1.8) ห้องสุขา
สถานที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงความพร้อมในการฝึกอบรม จึงต้องมีความครบถ้วน
สมบู ร ณ์ หากมี ส่ ว นใดขาดตกบกพร่ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ะได้ ป ระสานงานกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไ ข
ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่โปรแกรมการฝึกอบรมในพิธีเ ปิด และหัวข้อการบรรยายหัวข้อแรก และอาจมี
การปรับเพิ่มเติมบางส่วนให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการอบรม
2) การต้อนรับและลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝึกอบรมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้า
รั บ การอบรมทุกคนด้ว ยความยิ้ มแย้ม แจ่มใส ให้ เกียรติผู้ เข้ารับการอบรมทุกคนอย่างเสมอภาค
จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถรับลงทะเบียนและมอบเอกสารแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยความรวดเร็วสิ่งที่จัดเตรียมไว้และแจกในวันลงทะเบียน มีดังนี้
2.1) เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการลงทะเบียน
- กระเป๋าเอกสารหรือแฟ้มเอกสารการฝึกอบรม
- ป้ายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- สมุดโน้ตพร้อมปากกา/เอกสารประกอบการฝึกอบรม (ใส่ในกระเป๋าเอกสาร)
- เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (แผ่นพับหลักสูตรฝึกอบรม)
2.2) ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในวันจัดฝึกอบรมวันแรก มีดงั นี้
- ทักทายและต้อนรับผู้มาเข้ารับการฝึกอบรม
- เชิญให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง
- มอบกระเป๋า แฟ้มเอกสารและข้อมูลที่เตรียมไว้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้านั่งประจาที่ในห้องฝึกอบรม
- สารวจความเรียบร้อยทางด้านข้อมูลและอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น
การให้คาแนะนาต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- รับเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมกรณีหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (เฉพาะกรณีที่มีผู้
มาสมัครในวันเริ่มต้นการอบรม)
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3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมตามที่ได้กาหนดไว้ในตารางการ
ฝึกอบรมโดยมีภารกิจดังนี้
3.1) จัดวางป้ายชื่อประธาน แฟ้มคากล่าว รายละเอียดอื่นๆ เช่น กาหนดการ
รายชื่อผู้เข้าอบรม กระดาษ ปากกา ที่โต๊ะประธาน
3.2) ต้อนรับผู้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม จัดบริการน้าดื่ม และเชิญนั่งใน
สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ พิธีกรเชิญผู้กล่าวรายงาน
3.3) ผู้รับผิดชอบส่งประธานกลับและขอบคุณ
3.4) จัดกิจกรรมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามที่กาหนดไว้ให้เรียบร้อย ราบรื่น
4) การต้อนรับและดูแลวิทยากรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและดูแลวิทยากร
ฝึกอบรมด้วยความยินดีและเต็มใจ และตระหนักถึงความสาคัญของวิทยากรทุกคนเป็นผู้มีส่วนสร้าง
ความสาเร็จในการฝึกอบรม โดยปฏิบัติ ดังนี้
4.1) รอรับวิทยากร ตามสถานที่นัดหมายก่อนเวลาเริ่มการฝึกอบรม
4.2) สอบถามความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง และสถานที่จอดรถที่ได้จัดไว้
บริการ
4.3) ช่วยถือเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาใช้ในการฝึกอบรม
4.4) นาวิทยากรมายังสถานที่ฝึกอบรม โดยให้นั่งพัก ณ ที่ได้จัดเตรียมไว้
4.5) จัดเครื่องดื่ม ของว่าง หรือน้าดื่มบริการตามความเหมาะสม
4.6) ให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขปเกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น เวลาพัก ข้อมูลของผู้
เข้ารับการอบรม (ถ้ามี) สอบถามสิ่งที่วิทยากรต้องการให้จัดเตรียมเพิ่มเติมในการฝึกอบรม เพื่อจะได้
จัดเตรียมให้ทันเวลา
4.7) ให้เวลาวิทยากรได้พักผ่อนหรือเตรียมตัวก่อนเริ่มการบรรยาย
4.8) คอยดูแล และอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่วิทยากร
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม (ตั้งแต่เริ่มต้นจนเดินทางกลับ)
4.9) กล่าวคาขอบคุณ และส่งกลับด้วยความรู้สึกที่ดีและมีมารยาทเพื่อสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดีในการฝึกอบรมครั้งต่อไป
5) การจัดเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝึกอบรมคอยดูแลเตรียม
เอกสารประกอบคาบรรยาย วัสดุประกอบกิจกรรมการฝึกอบรมหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระหว่างการ
ฝึกอบรมให้เรียบร้อยครบถ้วน ตามที่ได้ประสานกับวิทยากรไว้ ตลอดจนการให้บริการแจกเอกสาร
ต่างๆ เพิ่มเติม ตามความต้องการของวิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึ กอบรมได้อย่างฉับพลัน การจัด
เอกสารและอุปกรณ์นั้น เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติ ดังนี้
5.1) สารวจเอกสารและวัสดุประกอบการฝึกอบรมที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน
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และนามาใช้ได้ถูกต้องตามโปรแกรมและหัวข้อการฝึกอบรม
5.2) ประสานงานกับวิทยากรเพื่อแจกเอกสารระหว่างการฝึกอบรม
5.3) รวบรวมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ใน
ครั้งต่อไป
6) การดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุมการจัดฝึกอบรม เป็นภารกิจหนึ่งที่มี
ความสาคัญ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ควรมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องประชุมการจัดฝึกอบรม ดังนี้
6.1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องไม่ทิ้งห้องจัดฝึกอบรม หากวิทยากรหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องการความช่วยเหลือเรื่องใด สามารถช่วยได้ทันทีตลอดโปรแกรมการฝึกอบรม
6.2) สังเกตและเอาใจใส่ที่จะช่วยสนับสนุนบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี
6.3) แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมอย่างฉับพลัน
6.4) ประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่จัดฝึกอบรม วิทยากร ฯลฯ เพื่อ
สามารถรายงานผลหลังการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝึกอบรม
จัดเตรียมเอกสารและจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการจัดฝึกอบรม โดยปฏิบัติดังนี้
7.1) เตรียมเอกสารทางการเงิน ให้พร้อมและครบถ้วน
7.2) จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรโดยใส่ซอง พร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน
ค่าตอบแทน และให้วิทยากรลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงินในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้คานึงถึง
ความเหมาะสมและการให้เกียรติแก่วิทยากร ดังนั้นจึงต้องเลือกเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม
7.3) จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการ
ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
7.4) ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้สมบูรณ์เพื่อมิให้
เกิดปัญหาหลังการจัดฝึกอบรม
8) การบริการแก่วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะ
ให้บริการแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
8.1) ให้บริการข้อมูลและคาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม
8.2) ให้บริการด้านความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และวัสดุประกอบการฝึกอบรม
8.3) ให้ความช่วยเหลือแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
การให้บริการดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เต็มใจและด้วย
น้าใจและอัธยาศัยไมตรีอย่างดียิ่ง จะช่วยสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการจัดฝึกอบรม ทั้ง
ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่จัดการฝึกอบรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดฝึกอบรม
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ของสานักการศึกษาต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี ระบบบริการที่รวดเร็ว และผู้ให้บริการที่มีความ
เข้ า ใจและศรั ท ธาในงานบริ ก าร เป็ น หั ว ใจส าคั ญอย่ า งหนึ่ งในการบริห ารและจั ดการฝึ ก อบรมที่มี
ประสิทธิภาพ
9) การแจกและรวบรวมเอกสารและแบบประเมินผล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมแจกเอกสาร
ต่างๆ ตามที่ได้ประสานงานกับวิทยากร ตลอดจนแบบประเมินผลการฝึกอบรม ทั้ง 2 ส่วน คือ ระหว่าง
การฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม และเก็บรวบรวมแบบประเมินผลของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งต่อ
งานประเมินผลการฝึกกอบรมดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของแบบ
ประเมินผลนั้นต้องได้กลับคืนจานวนประมาณ 80 % ของจานวนผู้เข้าอบรม มิฉะนั้นจะมีผลต่อการ
สรุปผลการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนาสู่การปรับปรุงการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป
10) วุฒิบัตร /หนังสือรับรอง และการมอบวุฒิบัตร มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
10.1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้รับวุฒิบัตรตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ (มีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 %) หรือต้องผ่านการสอบประเมินผล Pre-test, Posttest (เฉพาะบางหลักสูตรตามที่กาหนดไว้)
10.2) ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองให้
ถูกต้อง ถ้ามีผิ ดให้ รี บ แก้ไ ขก่ อ นพิธีปิ ด การฝึ ก อบรม ในการจัดพิธี ปิด การฝึ ก อบรม มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
11) ประสานและวางแผนการจัดพิธีปิดการฝึกอบรมกับผู้อานวยการโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ขั้นตอนพิธีปิดการอบรม
- กิจกรรมในพิธีปิดการอบรม
- ผู้เป็นประธานปิดการฝึกอบรม
- การจัดสถานที่ในพิธีปิดการฝึกอบรม
11.1) ประสานงานจัดเตรียมพิธีปิดการฝึกอบรม ตลอดจนเอกสารที่ใช้ในพิธีปิด
การฝึกอบรม ได้แก่ คากล่าวรายงาน และคากล่าวปิด เป็นต้น
11.2) เตรียมการฝึกซ้อมและการรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งจะดาเนินการใน
วันสุดท้ายของการฝึกอบรม
11.3) ดาเนินการมอบวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โปรแกรมที่กาหนดไว้
11.4) การจัดห้องประชุมเพื่อถ่ายภาพรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง ใช้วิธีการจัด
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ห้องประชุมแบบ Theatre นั้น เป็นการจัดห้องประชุมแบบพื้นฐานในการจัดอบรม ข้อดีของการจัดห้อง
ประชุมแบบนี้คือ ผู้อบรมมีจุดโฟกัสเพียงจุดเดียว ทาให้ความสนใจทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ด้านหน้าเวที
เพีย งจุ ดเดีย ว อีกทั้งยั งเป็ น การใช้พื้นที่ห้องประชมอย่างคุ้มค่า และเต็มพื้นที่มากที่สุ ด การจัดห้ อง
ประชุมแบบนี้เหมาะมากสาหรับการฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมมีจานวนมาก
11.5) จั ดพิธีปิดการฝึ กอบรมให้ เป็น ไปตามที่ไ ด้ประสานงานกั บผู้ อ านวยการ
โครงการไว้ให้เรียบร้อย ราบรื่น
11.6) ดูแลและส่งผู้มาร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม ได้แก่ ประธาน และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกลับด้วยความเรียบร้อย
11.7) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีปิดให้เรียบร้อย
4.2.9 ขั้นตอนการดาเนินงานหลังการจัดฝึกอบรม
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาตั้งแต่การจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่จัดการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) สรุปค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งรายงานค่าใช้จ่ายให้
งานการเงินฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และส่งหลักฐานเพื่อชดใช้สัญญายืมเงินและขอนุมัติเบิกจ่ายเงินกอง
คลัง โดยแนบเอกสารใบสาคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ตาราง
การฝึกอบรม คาสั่งการปฏิบัติงาน หนังสือเชิญเป็นวิทยากร (ภายนอก) เอกสารตรวจการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ค่าวัสดุต่างๆ สัญญายืมเงิน สาเนารายชื่อผู้เข้าอบรม สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
2) จัดส่งเอกสาร รูปถ่าย ทาเนียบรุ่น แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) จัดทาและส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร หรือขอบคุณหน่วยงานหรือสถานที่ศึกษา
ดูงาน (กรณีมีการศึกษาดูงาน)
4) รวบรวมเอกสารแบบประเมินผลการฝึกอบรมส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรมจัดทารายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
5) รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ
และเป็นแนวทางการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป
6) ติดต่อขอรับเงินการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการการจัดฝึกอบรม ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงการว่าจ้างการจัดฝึกอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม
4.3 วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดฝึกอบรมที่ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรมดาเนินการนั้นคือ การควบคุม ดูแลการดาเนินให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินงาน
ก่อนการจัดฝึกอบรม โดยใช้ Checklist มีแบบฟอร์มการตรวจติดตามงานการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การฝึ ก อบรม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ผู้อานวยการโครงการสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้จากแบบฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงาน สรุปเวลา
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อติดตามงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นลุล่วงด้วยดี
หลังการดาเนินการจัดฝึกอบรม สามารถตรวจสอบได้จากแบบประเมินผลการจัดฝึกอบรมของผู้มาใช้
บริการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจมากน้อย ระดับใด และมีข้อปรับปรุงแก้ไขในการจัดฝึกอบรมในครั้ง
ต่อไป
4.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการและเอกสารหนังสือราชการหรือบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการก่อนการจัดฝึกอบรม ระหว่างการจัดฝึกอบรม และหลังการจั ดฝึกอบรม ที่ต้องใช้
ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานในกระบวนการฝึกอบรม มีความถูกต้อง สมบูรณ์เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีข้อมูลและรายการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปรายการเอกสารตัวอย่างอ้างอิง
เอกสาร
รายการเอกสาร (ตัวอย่าง)
หมายเลข
1
แบบข้อมูลจาเพาะขอใช้บริการขัดฝึกอบรมภายนอก
2
ตัวอย่างแบบประมาณการคิดค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม
3
ตัวอย่างสัญญาว่าจ้าง (TOR)
4
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ภายนอก) (MOU)
5
ตัวอย่างหนังสือยืนยันการจัดฝึกอบรม จากหน่วยงาน
ภายนอก
6
บันทึกส่งหลักสูตรยืนยันการจัดฝึกอบรมจาก ฝวค.
7
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดฝึกอบรม
8
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
9
ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญายืมเงินกองคลัง
10
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม
11
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
12
ตัวอย่างบันทึกขอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ฝึกอบรมต่างจังหวัด

อ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 4.1 สรุปรายการเอกสารตัวอย่างอ้างอิง (ต่อ)
เอกสาร
รายการเอกสาร (ตัวอย่าง)
หมายเลข
13
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 1
14
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 2
15
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 3
16
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 4
17
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 5
18
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 6
19
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 7
20
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 8
21
ตัวอย่างคาสั่งให้ปฏิบัติราชการฝึกอบรมแบบที่ 9
22
ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
23
ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
24
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัดวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
25
ตัวอย่างหนังสือขอนุญาตต้นสังกัดวิทยากรภายนอก
มหาวิทยาลัย
26
ตัวอย่างแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
27
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้บริการศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรม
27
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้บริการศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรม
28
ตัวอย่างรายการอาหารหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้บริการศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม
29
ตัวอย่างหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
(บุคคลภายนอก)
30
ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด การ
ฝึกอบรม (บุคคลภายใน)
31
ตัวอย่างคากล่าวเปิดในพิธีเปิดการฝึกอบรม
32
ตัวอย่างคากล่าวปิดในพิธีปิดการฝึกอบรม

อ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 4.1 สรุปรายการเอกสารตัวอย่างอ้างอิง (ต่อ)
เอกสาร
รายการเอกสาร (ตัวอย่าง)
หมายเลข
33
ตัวอย่างคากล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
34
ตัวอย่างคากล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม
35
ตัวอย่างบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้รถกองกลาง
36
ตัวอย่างบันทึกขอกั้นพื้นที่จอดรถสาหรับวิทยากร
37
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตนาบุคคลภายนอกขึ้นอาคาร
38
ตัวอย่างบันทึกขอ Username และ Password
39
ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกอบรมรายหัวข้อวิชา
40
ตัวอย่างแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม
41
ตัวอย่างแบบประเมินผลรายหัวข้อวิชา และแบบประเมิน
หลังการอบรมแบบใช้ OR code
42
ตัวอย่างใบสาคัญรับเงิน
43
ตัวอย่าง ใบลงเวลาปฏิบัติงานฝึกอบรมสาหรับผู้อานวยการ
โครงการ /วิทยากรกลุ่ม
44
ตัวอย่างใบลงเวลาปฏิบัติงานฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่
45
ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนผู้อานวยการ
โครงการ และวิทยากรกลุ่ม, วิทยากรฝึกปฏิบัติ
46
ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานฝึกอบรม
47
ตัวอย่างตารางการจัดฝึกอบรม
48
ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
49
ตัวอย่างวุฒิบัตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน

อ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก

63

ตารางที่ 4.1 สรุปรายการเอกสารตัวอย่างอ้างอิง (ต่อ)
เอกสาร
รายการเอกสาร (ตัวอย่าง)
หมายเลข
50
ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
51
ตัวอย่างแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
52
ตัวอย่างบันทึกเพื่อชดใช้สัญญายืมเงินและขอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน
53
ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจติดตามงานการจัดฝึกอบรม
54
คาสั่งสานักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2560

อ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

4.5 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการจัดฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดและสอดคล้องกับนโยบาย
แผนกลยุทธ์ กฏ ระเบียบของหน่วยงาน นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสั่งสมทักษะ
และสมรรถนะที่พึงประสงค์ อีกทั้งมีห ลั กธรรมาภิบาล ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษา
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและวิชาชีพ คือ
1. บุคลากรพึงยึดมั่นในระบบการศึกษาทางไกลและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชาการโดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ
2. บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้เป็นการเฉพาะจะต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
4. บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
สังคม และการร่วมนาสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา
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สรุปภารกิจการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการโครงการฝึกอบรม
1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (needs analysis) โดยการใช้แบบสารวจและ
การสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และประเมินความคิดเห็นต่างๆ ของ
พนักงาน
2. กาหนดแนวทางการฝึกอบรมที่เหมาะสม โดยการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการ
ฝึกอบรมแบบต่างๆ เช่น โปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง วิดีทัศน์ การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
การฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
3. ออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตรการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ การประเมินผล และการเลือกวิธีการฝึกอบรมที่
เหมาะสม
4. สร้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ สไลด์ คู่มือการฝึกอบรม
และวัสดุสาหรับการฝึกอบรมอื่น ๆ
5. จัดหาและประเมินคุณภาพของวิทยากรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร รวมทั้ง
การฝึกอบรมผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในอนาคต
6. บริหารจัดการงานด้านธุรการของหน่วยงาน เช่น การจัดทางบประมาณการฝึกอบรม
การจัดระบบการทางาน การเสนอแผนการฝึกอบรม การวางแผนการทางาน
7. วางแผนและให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน
ภายนอก และผู้สนใจทั่วไป
8. วิจัยค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น การแปรผลและเสนอสถิติข้อมูล ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การจัดทารายงานหรือบทความ และการออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล
เป็นต้น
9. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง เช่น การเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ
การติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการฝึกอบรม เป็นต้น
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บทที่ 5
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
1. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
การดาเนินการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งก่อนการฝึกอบรม ระหว่าง
การฝึ กอบรม และหลั งการฝึ ก อบรม ปัญหาต่างๆ มีทั้งปัญหาที่ เ กิด จากการบริ ห ารจั ด การ การ
ประสานงานกั บผู้เข้ารั บ การฝึ กอบรม วิทยากร สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของการฝึ ก อบรม
ตลอดจนวัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบการฝึ ก อบรม ปัญหาที่พบในการจัดฝึ ก อบรมในหลั กสู ตรที่ ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่องรับผิดชอบที่พบบ่อยๆ ในการจัดฝึกอบรม โดยแยกออกเป็น
• ปัญหาก่อนการจัดฝึกอบรม
• ปัญหาระหว่างการจัดฝึกอบรม
• ปัญหาหลังการจัดฝึกอบรม
ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.การประชาสัมพันธ์โครงการ
-เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งไป ควรใช้ระบบสารสนเทศในการ
หลักสูตรประเภท In-house
ยังหน่วยงานภายนอกทาง
ประชาสัมพันธ์ เช่น
Training
ไปรษณีย์ มักถูกนาส่งกลับคืน -การสร้างแบบสอบถามความ
มาที่สานัก เนื่องจากที่อยู่ของ ต้องการจัดฝึกอบรมจาก
หน่วยงานไม่ชัดเจน
Google Form และส่งทาง
-แบบสอบถามความต้องการ E-mail หน่วยงาน
การจัดฝึกอบรมที่จัดส่งไปที่
-การนาส่งข้อมูล
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ประชาสัมพันธ์
และเอกชนได้การตอบกลับมา หลักสูตรสามารถส่งทาง
ที่สานัก น้อยกว่าจานวนที่
e-mail หรือ application
จัดส่งออก ทาให้ไม่สามารถ
Line
วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา -สามารถนาข้อมูล
บุคลากรในด้านต่างๆ ได้
ประชาสัมพันธ์ส่งตรง (Direct
message) ถึงตัวบุคคลที่ได้
สร้างความสัมพันธ์อันดีไว้
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
ระหว่างหน่วยงาน ทาให้ล ด
ความเสี่ ย งการสู ญ หายของ
ข้อมูลได้
2. วิเคราะห์โครงการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานโครงการสูญเสีย ควรรอหนังสือขอความร่วมมือ
ออกแบบหลักสูตร
เวลาในการสร้างหลักสูตร
ให้จัดหลักสูตรจากหน่วยงาน
เนื่องจากได้รับการปฏิเสธภาย ที่ขอรับบริการ ก่อน
หลังจากการเตรียมการแล้ว
ดาเนินการสร้างหลักสูตร
เสร็จ
ฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์
3. เสนอหลักสูตร งบประมาณ หน่ ว ยงานพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร ควรก าหนดวั น ที่ ห น่ ว ยงาน
ให้หน่วยงานพิจารณา
และงบประมาณล่ า ช้ า ท าให้ พิจารณแล้วเสร็จส่งกลับมายัง
ก า ร เ ต รี ย ม ด า เ นิ น ก า ร มี สานักฯ
ระยะเวลาน้อย
4. หน่วยงานตอบรับยืนยัน
การจัดฝึกอบรม
5. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
รับหลักสูตรฝึกอบรม
6. ดาเนินการจัดฝึกอบรม
6.1 ก่อนการจัดฝึกอบรม
- โครงการยังไม่ได้รับการ
- ติดตามผลการเสนอ
- อนุมัติภายในเวลาที่กาหนดไว้ โครงการเป็นระยะๆ
อาจเกิดจากความล่าช้าของ
ส่วนงานใดงานหนึ่งในการ
เสนอเอกสาร
- - ด้านวิทยากร คือ การจัดสรร -ควรจัดทาทาเนียบวิทยากร
เวลาของการบรรยายของ
แยกตามสาขา โดยจัดลาดับ
วิทยากรไม่ลงตัวตามวัน เวลา ไว้เพื่อความสะดวกในกรณีที่
ที่กาหนด
วิทยากรลาดับที่ 1 ติดภารกิจ
ไม่สามารถมาบรรยายได้ ให้
เชิญวิทยากรลาดับที่ 2 และ
3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
6.2 ระหว่างการจัดฝึกอบรม - วิทยากรบรรยายไม่มา
1. กรณีมีผู้อานวยการ
บรรยาย อาจเกิดเหตุการณ์
โครงการและวิทยากรกลุ่ม
กระทันหันทาให้วิทยากรไม่
สัมพันธ์ ให้ผู้อานวยการ
สามารถมาบรรยายได้ในวัน
โครงการเป็นผู้พิจารณาแก้ไข
เวลาที่ได้เชิญบรรยาย
ปัญหาดังนี้
1.1 ผู้อานวยการโครงการ
บรรยายแทน
1.2 หาวิทยากรบรรยาย
แทน
1.3 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชานั้นๆ ปฏิบัติตาม
ข้อ 1.1, 1.2
2. กรณีไม่มีผู้อานวยการ
โครงการแต่มีวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์
ให้เลขานุการโครงการ
แจ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรมพิจารณาแก้ไขปัญหา
ดังนี้
2.1 หาวิทยากรบรรยาย
แทน
2.2 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชานั้นๆ
- วิทยากรมาบรรยายช้าหรือมี
- กรณีไม่มีวิทยากรกลุ่ม
เหตุขัดข้องในการเดินทาง
สัมพันธ์ให้เลขานุการโครงการ
แจ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม เพื่อหาวิทยากรจัด
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
กิจกรรมทดแทนให้เหมาะสม
กับเวลา
- เลขานุการโครงการดาเนิน
กิจกรรม/พูดชี้แจงประเด็น
ต่างๆ ในการอบรม
- กรณีมีวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
ให้วิทยากรปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลา
- การเปลี่ยนแปลงสถานที่
- เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้า
และติดป้ายบอกสถานที่ใหม่
- ด้านการลงทะเบียน/
ต้อนรับ/ป้ายชื่อ อาจมี
รายละเอียดของผู้เข้ารับการ
อบรมผิดพลาด เช่น รายชื่อ
- ด้านเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ให้
ผู้เข้ารับการอบรมอาจไม่
เพียงพอต่อจานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
- ความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรมในการบริการอื่นๆ
เช่น เอกสาร การดานินการ
ด้านห้องพัก อาหาร เป็นต้น
- ผู้เข้ารับการอบรมป่วย
กระทันหัน

- ขออภัยในความผิดพลาดนั้น
และพร้อมแก้ไขให้

- จัดเตรียมเอกสารหรือ
อุปกรณ์สารองไว้สาหรับเข้า
อบรมเสมอ
- เลขานุการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามที่ร้องขอ
- กรณีป่วยเล็กน้อย เช่น ปวด
ศีรษะ เป็นไข้ในเวลาช่วงเวลา
ราชการมี ห้ อ งพยาบาลและ
พยาบาลประจา
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
- กรณีนาส่งโรงพยาบาลมีรถ
ประจาโครงการฝึกอบรมและ
เจ้าหน้าที่พร้อมนาส่ง
โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงทันที
- คว รจั ด กระเป๋ าล่ ว ม ย า
ประจาโครงการเป็นการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
- ด้านพิธีการช่วงพิธีเปิดอาจไม่ - จัดประชุมคณะทางาน
เป็นไปตามกาหนดการที่
ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อเตรียม
กาหนดไว้
แผนสารองในกรณีเกิดการ
ฉุกเฉิน
- ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/ - ประสานทีมงานตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าต่างๆ อาจเกิด
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ก่อน
ความขัดข้อง
เริ่มดาเนินการอบรม และมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลภายในห้อง
อบรมอยู่เสมอ
- ผู้เข้ารับการอบรมไม่
- พิธีกรประกาศให้ผู้เข้ารับ
ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุลของ การอบรมตรวจสอบข้อมูล
ตนให้ละเอียด จึงทาให้ได้รับ รายชื่อในใบลงทะเบียนเพื่อให้
วุฒิบัตรไม่ถูกต้อง
ได้รายชื่อที่ถูกต้องก่อนนาไป
พิมพ์ลงในวุฒิบัตร
6.3 หลังการจัดฝึกอบรม
- ได้รับแบบประเมินไม่ครบ - ให้พิธีกร/ เลขานุการ
- ตามจานวนผู้เข้ารับการอบรม โครงการชี้แจ้งรายละเอียด
ของแบบประเมินให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจในการทาแบบ
ประเมินผล
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญหา / อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
- เล่มสรุปผลการดาเนินงาน - ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
เสร็จไม่ทันตามกาหนดเวลา
จัดสรรเวลาและเร่งดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่
กาหนด
ในกระบวนการของการฝึกอบรมย่อ มมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากมีการ
เตรียมการและการจัดการที่ดีจะสามารถช่วยลดปัญหาให้น้อยลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดโครงการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ หากผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมไม่รู้บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง ไม่เห็นความสาคัญของการฝึกอบรม และไม่รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ก็จะทา
ให้การฝึกอบรมเกิดความล้มเหลวได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีจิตสานึกในความรับผิดชอบในงาน มี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะ
1. การจัดโครงการฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ควรจัดทาแผนปฏิบัติการฝึกอบรม
อย่างครบวงจร และกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อติดตาม กากับ ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรฝึกอบรมให้ดาเนินการได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการลดความเสี่ ยง
จากการเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ควรศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใน
การฝึกอบรมประเภท In-house Training ของสานักการศึกษาต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษามาปรับ
แผนการฝึกอบรมระหว่างปีให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด
2. กาหนดบุคลากรดาเนินงานจัดฝึ กอบรมที่แน่นอน เพื่อให้ดาเนินงานได้ตามแผนมี การ
กาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ควร
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการในการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รประเภท In-house Training ของส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง โดยศึกษาประเภทลูกค้าให้ชัดเจน เช่น ความต้องการในการฝึกอบรมหลั กสู ตร
ประเภท In-house Training ของภาครัฐ ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรประเภท In-house
Training ของภาคเอกชน เป็นต้น
3. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการกรณีให้มีการทางานแทนกัน
ได้ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ควรนาผลการศึกษาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนตรงตามความต้องการใน
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ตลาดปัจจุบัน อีกทั้งยังควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
เพิ่มมากขึ้น
4. ควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะเฉพาะ
ด้านเพื่อทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จนพัฒนาไปถึงการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน
5. ผู้รับผิดชอบหน้าที่จัดฝึกอบรม ควรจะมีความรู้ความสามารถในการทางานเป็นทีม มีความ
สามารถสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถจัดโครงการฝึกอบรมได้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้รับผิดชอบหน้าที่จัดฝึกอบรมจาเป็นต้องนาเครื่องมือมาใช้ควบคุม กากับ ตรวจสอบใน
การปฏิบัติงาน เช่น นากระบวนการ PDCA มาใช้ควบคุมตรวจสอบ เพราะในการปฏิบัติงานการจัด
ฝึกอบรมจะต้องมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ดาเนินงาน
7. ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งต้องมีการวิเคราะห์ความสาคัญขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าควร
ทาสิ่งใดก่อน หลัง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
8. ควรนาสิ่งที่ผิดพลาดหรือปัญหามาถอดเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ การปฏิบัติงานให้
ประสบความสาเร็จ
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ก่อนการจัดฝึกอบรม
- ระหว่างดาเนินการจัดฝึกอบรม
- หลังการจัดฝึกอบรม
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เอกสารหมายเลข 1: ตัวอย่างแบบข้อมูลจาเพาะขอใช้บริการจัดฝึกอบรม
ข้อมูลจาเพาะ ประกอบการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม
1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่...................................................................................................................... ........................
โทรศัพท์.......................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ต้องการ
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
3. จานวนผู้เข้ารับการอบรม (โดยประมาณ) ชาย ..............................คน หญิง......................คน
4. ประเภทธุรกิจ (ผลิต /ขาย /บริการ)
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...............................
5. ระดับของพนักงานผู้เข้ารับการอบรม (บริหาร / หัวหน้า / ปฏิบัติการ)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการอบรม
.....................................................................................................................................................
7. อายุงานของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย
....................................................................................................................... ................................
8. กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเคยได้รับการอบรมมาก่อนหรือไม่ จากสถาบันใด เรื่องอะไร
 เคย
 ไม่เคย
 เรื่อง……………….…………………………………………………………………………………………………
 สถาบัน.............................................................................................................................
9. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและคาดว่าจะแก้ไขด้วยการฝึกอบรม
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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10. หัวข้อเรื่องหรือหลักสูตรที่สนใจ
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. ......................
11. จานวนวัน เวลา สถานที่ทตี่ ้องการให้จัดฝึกอบรม
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................... ...............
12. วิทยากรที่ท่านต้องการแนะนา (โปรดระบุชื่อและหัวข้อวิชาที่ต้องการให้บรรยาย)
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
13. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
14. ผู้ประสานงาน
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล..................................................................................
(
)
ตาแหน่ง....................................................................................
หมายเหตุ: การเลือกวิทยากรตามที่ท่านเสนอชื่อมา สานักฯ จะตรวจสอบในเบื้องต้นตามเกณฑ์ของ
สานักฯ หากไม่สามารถจัดวิทยากรได้ไม่ว่ากรณีใดๆ สานักจะแจ้งให้ท่านทราบและจะ
คัดเลือกวิทยากรตามทาเนียบวิทยากรของสานักฯต่อไป
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เอกสารหมายเลข 2: ตัวอย่างแบบประมาณการคิดค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม
ประมาณการค่าใช้จ่าย หลักสูตร………………………………………………………………………………………..
โครงการความร่วมมือ/ ผู้สนใจทั่วไป
อบรมระหว่างวันที่……………………………………………………………
จานวนผู้เข้าอบรม…………………………คน
ลาดับ
รายการ
อัตรา
จานวนเงิน
1 ค่าตอบแทน
1.1 วิทยากรบรรยาย (ภายนอก) จานวน....ชัว่ โมง X ชั่วโมงละ.....บาท
1.2 วิทยากรบรรยาย (ภายใน) จานวน....ชัว่ โมง X ชั่วโมงละ.....บาท
1.3 วิทยากรอภิปราย (ภายนอก) จานวน....ชัว่ โมง X ชั่วโมงละ.....บาท
1.4 วิทยากรอภิปราย (ภายใน) จานวน....ชัว่ โมง X ชั่วโมงละ.....บาท
1.5 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,
วันละ....บาท. X.....คน X…….วัน
ประจากลุ่ม
วันละ.....บาท X.....คน X…….วัน
1.6 วิทยากรฝึกปฏิบัติ
จานวน......ชั่วโมง X ชั่วโมงละ........
1.7 วิทยากรกายบริหาร
จานวน......ชั่วโมง X ชั่วโมงละ........
1.8 ผู้อานวยการโครงการ
วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.9 เลขานุการโครงการ
วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.10 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.11 เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.12 เจ้าหน้าที่วีดิทัศน์
วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.13 เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ
วันละ......บาท X……….วัน/คน
1.14 พนักงานขับรถ
วันละ......บาท X……….วัน/คน
2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2.1 เงินรางวัลการผลิตเอกสาร
_
_
ชุดฝึกอบรม
2.2 ค่าตอบแทนบรรรณาธิการ
_
_
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
_
_
พัฒนาหลักสูตร
_
2.4 ค่าพาหนะกรรมการพัฒนา
_
_
หลักสูตรภายนอก
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ลาดับ
รายการ
3 ค่าจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม
4 ค่าประชาสัมพันธ์
5 ค่าผลิตสื่อที่ใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม
6 ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม
7 ค่าโรเนียว/ถ่ายเอกสาร
8 ค่าที่พักและอาหาร
8.1 ค่าห้องพักคู่
8.2 ค่าอาหาร
- ค่าอาหารเช้า
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างเช้า
- ค่าอาหารว่างบ่าย
- ค่าอาหารว่างดึก
8.3 ค่าห้องประชุมใหญ่..........
8.4 ค่าห้องประชุมย่อย.........
9 ค่าใช้สอย
9.1 ค่าพาหนะวิทยากรภายนอก
9.2 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (กรณี
จัดภายนอก)
9.3 ค่าทางด่วน
9.4 ค่าล้าง/อัดภาพสี/สไลด์
9.5 ค่าพิมพ์/เขียน/ปกวุฒิบัตร
10 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (ก่อนการ
อบรม)

อัตรา
….………/คน

จานวนเงิน
…….Xคน=…….

..............บาท
..............บาท

.........บาท
..........บาท

............. บาท
..............บาท

..........บาท
...........บาท

…….บาท/คืน/ห้อง
........บาท/คน/มื้อ
........บาท/คน/มื้อ
........บาท/คน/มื้อ
........บาท/คน/มื้อ
........บาท/คน/มื้อ
........บาท/คน/มื้อ
.............บาท/วัน
.............บาท/วัน
..........บาท/วัน
..........บาท/วัน
............./เที่ยว
.........บาท/หลักสูตร
............บาท/ใบ
…….บาท/คน/วัน
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ลาดับ
รายการ
11 ค่าจัดการสานักงาน
11.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
11.2 ค่าสาธารณูปโภค
12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อัตรา
-

จานวนเงิน
-
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เอกสารแนบที่ 3 : ตัวอย่างขอบเขตการดาเนินงาน TOR
ขอบเขตการดาเนินงาน
(Term of Reference)
การจ้างเหมาดาเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ......................................................................
หน่วยงาน……………………………………………………………..
____________________
1. หลักการและเหตุผลโดยสรุป
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์
2.1 ..............................................................................................................................................................
2.2 ..............................................................................................................................................................
2.3 ...............................................................................................................................................................
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานในรูปแบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดการอบรมให้แก่บุคลากรตามที่ (หน่วยงาน.................................) และจัดวิทยากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่เหมาะสม จานวน ......... วัน
3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการอบรมอื่นๆ
ให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมอบรม
3.3 บริหารจัดการระหว่างการฝึกอบรม อาทิ
การลงทะเบียน
การประสานงานและอานวยความสะดวกเรื่องวิทยากร
การประสานงานและอานวยความสะดวกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การประสานงานเรื่อง อาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการดังกล่าว จานวนไม่น้อยกว่า .......... คน ประจาระหว่างที่มี
การอบรม
3.4 จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3.5 จัดทาใบวุฒิบัตรซึ่งออกโดยสถาบัน (ลงนามร่วมกันระหว่าง (หน่วยงาน) และ มสธ.) เพื่อมอบ
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.6 จัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมและสรุปเนื้อหาการฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ใน
การเรียนรู้ให้(หน่วยงาน...................) จานวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD จานวน 2 ชุด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรของ................................................................. จานวน ............. คน
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ ...............................................................
6. สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
โรงแรม…………………………………………………………………….
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. งบประมาณ
งบประมาณของ (หน่วยงาน) จานวนเงิน .................................................................……………….
9. การส่งมอบงาน
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จานวน 2 เล่ม ประกอบด้วย
9.1 หลักการและเหตุผล ขั้นตอน กระบวนการในการดาเนินงาน
9.2 แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา และผลผลิตของโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ
งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย
9.3 รายงานนสรุปผลการฝึกอบรมสรุปเนื้อหาการฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้
จานวน 2 เล่ม พร้อม CD-ROM จานวน 2 ชุด
10. การเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ........... ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 1
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ......... ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 2
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
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ผู้เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

ผู้เห็นชอบรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

.....................................................

.....................................................

(………………………………………………)

(.........................................)

ผู้อนุมัตริ ายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

.....................................................
(................................................)
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เอกสารหมายเลข 4: ตัวอย่างบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

หน่วยงานอื่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ.......................................
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ท าขึ้น ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุโ ขทั ยธรรมาธิ ราชระหว่ า ง ส านั ก การศึ ก ษาต่อ เนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่
................................................ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
ผู้มีอานาจลง
นามผูกพันในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรากฏตาม......................................ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ.................................................................โดย
..........................................................................................ตาแหน่ง..............................................................ผู้มี
อานาจลงนามผูกพันในนาม.................................................ซึ่งต่อไปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เรียกว่า
“....................” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการนี้ เรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” โดยมีรายละอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักการเหตุผลโครงการโดยสรุป
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ วัตถุประสงค์
๑. ................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................
ข้อ ๓ กรอบและแนวทางการดาเนินงาน
๑. ................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................

ข้อ ๓. ขอบเขตความร่วมมือ
๓.๑ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้ บุคลากรในหน่วยงานของตนเข้าร่ วม
กิจกรรมทางวิชาการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นผู้ดาเนินการ
๓.๒ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน...................................................................................................
๓.๓ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร......................................................
การสนับสนุนวิทยากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นผู้ดาเนินการ
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ข้อ ๔. กาหนดเวลาการทบทวนแก้ไขและยกเลิกบันทึกความร่วมมือ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ......................โดยความร่ ว มมื อ ของ
ทั้ ง สองฝ่ า ยในการด าเนิ น งานภายใต้ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ มี ก าหนดระยะเวลาความร่ ว มมื อ ......... ปี
(ตั้ งแต่ วั น ที่ . .......................... ถึ งวั นที่ ....................................) โดยเมื่ อครบกาหนดระยะเวลาดั งกล่าวแล้ว
ทั้ งสองฝ่ ายอาจตกลงขยายระยะเวลาในการด าเนิ น งานภายใต้ บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงออกไปได้ต ามความเหมาะสม
โดยทาเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อาจสิ้นสุด
ลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาความร่วมมือดังกล่าวในกรณี ดังนี้
(1) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นหนังสือ เพื่อบอกเลิกบันทึกข้อตกลง
(2) ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง บอกเลิ ก บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทาขึ้นรวมสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้มีอานาจ
ลงนามของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงนามไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงนาม) …………………………………………….
(
)

(ลงนาม)...............................................................
(
)

(ลงนาม) ..................................................
(
)
พยาน

(ลงนาม) ..........................................................
(
)
พยาน
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เอกสารหมายเลข 5: ตัวอย่างหนังสือยืนยันการจัดฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก
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เอกสารหมายเลข 6: ตัวอย่างบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

89

เอกสารหมายเลข 7: ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดฝึกอบรม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
เรื่อง ขออนุมัติจัดฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๘

วันที่

เรียน อธิการบดี
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)
”
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม)
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน คน ในระหว่างวันที่
(วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม...............อาคาร........................................
ในการนี้ สานักได้เชิญวิทยากรบรรยายและประสานงานรายละเอียดการจัดฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดในโครงการที่แนบมาพร้อมนี้
โดยคิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การจัดฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ลงนาม

………………………………………………….
(…………………………………………………..)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 8: ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๖
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดฝึกอบรม
เรียน

ผู้อานวยการกองคลัง

ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร
(ชื่อหลักสูตร)
รุ่นที่...............สาหรับผู้สนใจทั่วไป /ตามโครงการความร่วมมือ (หน่วยงานร่วมจัดอบรม)
(วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม..............................อาคาร..........................

ในวันที่

ในการนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่องจึงขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
จานวน...................บาท
2. ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างและวัสดุ
จานวน……………….บาท
ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
………………………….บาท
(………………………….............)
ทั้งนี้ ขอเบิกจ่ายจากเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รหัส………………………… งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายสาหรับรายจ่ายอื่น รหัส …………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงนาม ................................................
(.............................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 9: แบบฟอร์มสัญญาเงินยืมกองคลัง
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เอกสารหมายเลข 10: ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. ๗๗๑๖
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๓)/
วันที่
เรื่อง ขอให้ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
เรียน เลขานุการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ด้วยฝ่ายบริหารการฝึกอบรมมีความประสงค์ขอให้สานักงานเลขานุการดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “
(ชื่อหลักสูตร)
” รุ่นที่ สาหรับ
ผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ
(หน่วยงานร่วมจัดอบรม) ในวันที่ (วันที่จัด
อบรม) ดังนี้
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(ราคาเล่มละ……….. บาท จานวน …..เล่ม)
รวมเป็นเงิน ..................................
ทั้งนี้ ขอมอบให้
(ชือ่ ผู้ยืมเงิน)

............. บาท
............. บาท
บาท
เป็นผู้ทาสัญญายืมเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

.......................................................
ลงนาม (......................................................)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
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เอกสารหมายเลข 11: ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายเป็นกรณีพิเศษ

โทร. ๗๗๑๘

เรียน ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)
ตามโครงการความร่วมมือกับ / สาหรับผู้สนใจทั่วไป
(หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม)
รุ่นที่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน
คน ในระหว่างวันที่ (วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม
อาคาร

”

เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้เชิญ
(ชื่อวิทยากร)
ซึ่ ง เป็ น วิ ท ยากรภ ายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรย ายใน
หลักสูตรดังกล่าว ในการนี้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายเป็น
กรณีพิเศษในอัตราชั่วโมงละ (จานวนเงิน) บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สานักได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้
บริการแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิ เศษในการประชุมครั้ง
ที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีมติให้ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่องมีอ านาจ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายภายนอกในอัตราที่สูงกว่าปกติได้ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จาเป็นและเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ลงนาม

………………………………………………….
(…………………………………………………..)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
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เอกสารหมายเลข 12: ตัวอย่างบันทึกข้อความขอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ฝึกอบรมต่างจังหวัด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๘
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการฝึกอบรมต่างจังหวัด
เรียน อธิการบดี
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)
รุ่นที่.............สาหรับผู้สนใจทัว่ ไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม)
ระหว่างวันที่
(วันที่จัดอบรม)
ณ
(ชื่อห้องประชุม / อาคาร)
จังหวัด
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักจึงขออนุมัติให้ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ฝึกอบรม ณ จังหวัด
จานวน
ราย ดังนี้
๑.
(รายชื่อ)
ผู้อานวยการโครงการ
๒.
(รายชื่อ)
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
๓.
(รายชื่อ)
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
๔.
(รายชื่อ)
เลขานุการโครงการฝึกอบรม
๕.
๖.
๗.

(รายชื่อ)
(รายชื่อ)
(รายชื่อ)

ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
พนักงานขับรถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง
……………………………………………..
ลงนาม (……………………………………………….)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 13 : ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 1

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที…่ ……………./..............
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร.............................................................
…………………………………………………………….. รุ่นที่ ……… สาหรับผูส้ นใจทั่วไป /ตามโครงการความร่วมมือกับ
.................................. ตั้งแต่วันที่ ......................................................ณ ห้องประชุม ............ อาคารสัมมนา…….
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนามต่อไปนี้
มาปฏิบัตริ าชการฝึกอบรม
๑. ผู้อานวยการโครงการ
๑.๑………………………………………………..
๒. วิทยากรกลุม่ สัมพันธ์
๒.๑………………………………………………….
๓. วิทยากรฝึกปฏิบัติ
๓.๑ ………………………………………………………..
๓.๒………………………………………………………………..
๔. วิทยากรบรรยาย (กรณีเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
๔.๑ ………………………………………………………............
๔.๒…………………………………………………………………….
๕. เจ้าหน้าที่กองกลาง
๕.๑ ……………………………………………………..
เลขานุการโครงการ
๕.๒ ……………………………………………………..
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
๕.๓ …………………………………………………......
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
รายการที่ ๕ ให้การปฏิบัติงานอยู่ในความควบคุมของ ………………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่……………………………………………………………
สั่ง ณ วันที่ ……………………………………………………………..
ลงนาม (…………………………………………….........)
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เอกสารหมายเลข 14 : ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 2

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่……………….. /…………………….
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร....................................................
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ…………………………………………. ตั้งแต่..............................
ณ……………………………….......................................................
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. ผู้อานวยการโครงการ
๑.๑………………………………………………………..
๒. วิทยากรบรรยาย
๒.๑………………………………………………………….
๒.๒…………………………………………………………
๓. วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
๓.๑…………………………………………………………..
๓.๒……………………………………………………………
๔. เจ้าหน้าที่กองกลาง
๔.๑………………………………………………………….
เลขานุการโครงการ
๔.๒………………………………………………………….
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
๕. พนักงานขับรถ
๕.๑................................................................
รายการที่ ๔ - ๕ ให้การปฏิบตั ิงานอยู่ในความควบคุมของ…………………………………………….
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่……………………………………………………
สั่ง ณ วันที…่ ...........เดือน……………………..พ.ศ…………………
ลงนาม ( ……………………………………………………………………………… )
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เอกสารหมายเลข 15: ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 3

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่………………/……………..
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
----------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร……………………………………..
สาหรับผู้สนใจทั่วไป/ ตามโครงการความร่วมมือกับ ตั้งแต่วันที่…………………......... ณ………………………
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. ผู้อานวยการโครงการ
๑.๑…………………………………………………….
๒. วิทยากรบรรยาย
๒.๑…………………………………………………….
๒.๒…………………………………………………….
๓. วิทยากรฝึกปฏิบัติ
๓.๑………………………………………………
๓.๒………………………………………………..
๔. เจ้าหน้าที่กองกลาง
๔.๑………………………………………………..
เลขานุการโครงการ
๔.๒………………………………………………..
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
รายการที่ ๔ ให้การปฏิบัติงานอยู่ในความควบคุมของ…………………………………….
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่………………………………………………………
สั่ง ณ วันที…่ ……………………………………………………..
ลงนาม (………………………………………………………………….)
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เอกสารหมายเลข 16 : ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 4

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ …………………/……………………
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
---------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร……………………………….............
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ ในวันที…่ …………………....ห้องประชุม……………………….
อาคาร .....................................
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. วิทยากรบรรยาย
๑.๑……………………………………………………..
๒. เจ้าหน้าที่กองกลาง
๒.๑ …………………………………………………. เลขานุการโครงการ
๒.๒ ......................................................... เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
รายการที่ ๒ ให้การปฏิบัติงานอยู่ในความควบคุมของ………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………………….
สั่ง ณ วันที…่ ………………………………………………………
ลงนาม (………………………………………………………………………)
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เอกสารหมายเลข 17: ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 5

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ ……………/……………..
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
---------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร………………………….....................
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ………………………………. ในระหว่างวันที่......................
ณ ห้องประชุม……………………………………………………………………………………..
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. วิทยากรบรรยาย
๑.๑ …………………………………………………………………..
๑.๒ …………………………………………………………………..
๒. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
๒.๑................................................................................... เลขานุการโครงการ
๒.๒.................................................................................. ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
๓. พนักงานขับรถยนต์
..........................................................................................
รายการที่ ๒ – ๓ ให้การปฏิบัตงิ านอยู่ในความควบคุมของ………………………………………..
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ………………………………………………..
สั่ง ณ วันที…่ ………………………………………………………….
ลงนาม
(…………………………………………………..)
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เอกสารหมายเลข 18: ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 6

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่……………/…………………..
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
---------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร……………………….................
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ …………………………….. ในวันที่ ……………………….
ณ ห้องประชุม…………………………………………………………
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. วิทยากรบรรยาย
๑.๑………………………………………………………..
๒. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
๒.๑………………………………………………………….. เลขานุการโครงการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………………
สั่ง ณ วันที…่ …………………………………………………………
ลงนาม (……………………………………………………………………….)
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เอกสารหมายเลข 19: ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 7

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่……………../…………………
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรม
---------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร………..………………………………..
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ ………………………………….. ในวันที่ ……………………….
ณ ห้องประชุม…………………………………………………………
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรดังรายนาม
ต่อไปนี้มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
๑. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
๑.๑ ………………………………………. เลขานุการโครงการฝึกอบรม
๒. พนักงานขับรถยนต์
๒.๑ ...........................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที…่ ………………………………………………………
สั่ง ณ วันที…่ ……………………………………………………
ลงนาม
(…………………..………………………….)
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เอกสารหมายเลข 20: ตัวอย่างร่างคาสั่งขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรมาปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 8

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่……………../…………………
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรมาปฏิบัติราชการฝึกอบรม
---------------------------อนุสนธิ คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ................................ลงวันที่.................................
เรื่องให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการฝึกอบรมหลักสูตร ………………………………………………………………………….
สาหรับผู้สนใจทั่วไป/ตามโครงการความร่วมมือกับ................................... ในวันที…่ …………………………… นั้น
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้เปลี่ยนแปลง
บุคลากรมาปฏิบัติราชการฝึกอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
จาก ………………………………………………………….เป็น ……………………………………………………………….
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………………………………………………..
สั่ง ณ วันที…่ ……………………………………………………………………..
ลงนาม (…………………………………………………………………………………………)
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เอกสารหมายเลข 21 : ตัวอย่างร่างคาสั่งให้ปฏิบัติงานฝึกอบรมแบบที่ 9 (เพิ่มเติม)

คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่…………………../…………………
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการฝึกอบรม (เพิ่มเติม)
------------------อนุสนธิ คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ .....................................................................
ลงวันที…่ …………………...........................ให้บุคลากรมาปฏิบตั ิราชการฝึกอบรมหลักสูตร...........................
………………………………………………………………………..ในวันที…่ …………………………………………………….. นั้น
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้บุคลากรมาปฏิบัติ
ราชการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิทยากรอภิปราย
๑. ……………………………………………………………………...
๒. ………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………………………..
สั่ง ณ วันที…่ ……………………………………………………….
ลงนาม (………………………………………………………………)
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เอกสารหมายเลข 22: ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๗
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน (ชื่อวิทยากรที่เชิญ)
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “
รุ่นที่.
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ
ตั้งแต่วันที่
ณ ห้องประชุม
อาคาร

(ชื่อหลักสูตร)
”
(ชื่อหน่วยงาน))

ในการนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยาย / วิทยากรประจา
กลุ่ม /วิทยากรฝึกปฏิบัติ / วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จะขอบคุณยิ่ง
ลงนาม ........................................................
(........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 23 : ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/

สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
วันที่........เดือน................พ.ศ...............

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้อานวยการโครงการฝึกอบรม / วิทยากรบรรยาย
เรียน
(ชื่อวิทยากร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการฝึกอบรม
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“ (ชื่อหลักสูตร)
ร่วมจัดอบรม)

” รุ่นที่
ตั้งแต่วันที่

สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานที่
(วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม

อาคาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้อานวยการโครงการ/วิทยากร
บรรยาย รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมที่แนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญเป็นผู้อานวยการโครงการ/วิทยากรบรรยาย
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม ................................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
โทรศัพท์ ...............................................
โทรสาร ...............................................
E – mail : ………………………………………
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เอกสารหมายเลข 24 : ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัดวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๗
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เรียน
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร) รุ่นที่
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ
(หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม)
ตั้งแต่วันที่
(วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม
อาคาร
สานักการศึกษาต่อเนื่องเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จึงขออนุญาตให้
๑. (ชื่อวิทยากร)
เป็นวิทยากรบรรยาย/วิทยากรประจากลุ่ม/
วิทยากรฝึกปฏิบัติ
๒. (ชื่อวิทยากร)
เป็นวิทยากรบรรยาย/วิทยากรประจากลุ่ม/
วิทยากรฝึกปฏิบัติ
รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมแนบท้าย
อนึ่ง ในกรณีที่บุคลากรข้างต้นมีราชการสาคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงการฝึกอบรมดังกล่าว
ขอความกรุณาแจ้งให้สานักการศึกษาต่อเนื่องทราบด้วย เพื่อสานักจะได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงนาม ............................................................
(...........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 25 : ตัวอย่างหนังสือขอนุญาตต้นสังกัดวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/............

สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
วัน............เดือน..................พ.ศ.......................

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เรียน

(ชื่อ/ ตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของวิทยากร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการฝึกอบรม
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ (หน่วยงานร่วมจัดอบรม)
กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชี่อหลักสูตร)
” ในวันที่ (วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม
โรงแรม
จังหวัด
สานักการศึกษาต่อเนื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมต่อการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขออนุญาตให้ (ชื่อวิทยากรที่เชิญบรรยาย)
เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ (หัวข้อเชิญบรรยาย)
” ในวัน (วันที่เชิญบรรยายาย)
รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
โทรศัพท์...........................................
โทรสาร............................................
E – mail : …………………………………

ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม ………………………………………………….
(........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 26: ตัวอย่างแบบฟอรม์รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ....................................................................................................................... รุ่นที่ ....................................
วันที่..................................................................................
ที่

ชื่อ - สกุล
(รายชื่อผู้เข้าอบรม)

หน่วยงาน
(หน่วยงานที่สังกัด)

ตาแหน่ง
(ตาแหน่งผู้เข้าอบรม)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 27: ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้บริการศูย์สัมมนาและฝึกอบรม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๖
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอใช้บริการของหน่วยงานภายใน
เรียน ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนือ่ งกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร
(ชื่อหลักสูตร)
สาหรับผู้สนใจทั่วไป/ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานทีร่ ่วมจัดอบรม) ระหว่างวันที่ (วันที่จัดอบรม)
ณ ห้องประชุม...............................................มีความประสงค์ขอใช้บริการจากหน่วยงานของท่าน ดังนี้
() อาหาร – เครื่องดื่ม
( ) อาหารเช้า
จานวน........คน ในวันที......................................
( ) อาหารกลางวัน จานวน........คน ในวันที่.......................................
( ) อาหารเย็น
จานวน........คน ในวันที่.......................................
( ) อาหารว่าง
ในวันที่.......................................................................
( ) ช่วงเช้า จานวน.........คน ( ) ช่วงบ่าย จานวน.........คน
( ) ช่วงดึก จานวน........คน
( ) ห้องพัก................จานวน........คน จานวน........ห้อง ในวันที่ (วันที่จัดอบรม)
( ) ห้องประชุม...........จานวน.........ห้อง ในวันที่.................................................. ห้อง
อื่นๆ ..............................จานวน................ห้อง ในวันที่................................
( ) บริการอื่น............................................................................................................
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานเป็นคาสั่ง/ประกาศ/บันทึกขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย/อื่นๆ..มาเพื่อ
ประกอบการขอใช้บริการด้วยแล้ว และชาระค่าใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยการ
ตัดโอนจากงบประมาณเงินรายได้ รหัส..........สานักได้มอบหมายให้ (ชื่อผู้ประสานงาน) โทร………
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง่
ลงนาม ......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 28: ตัวอย่างรายการอาหารหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดภายในห้องประชุม
ในมหาวิทยาลัย
รายการอาหาร
หลักสูตร ...........................................................
ณ ห้องอบรม..........................................
วันที่ ..................................................
-----------------------------------วันที่ .................................
อาหารว่างเช้า
- ชา/กาแฟ/ไมโล/น้าขิง
- เค้กกล้วยหอม (ร้านวิคตอรี่)
อาหารกลางวัน
- ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ (เส้นเล็ก + เส้นหมี่)
- ข้าวคลุกกะปิ
- ก๋ยวเตี๋ยวหลอด (แยกน้าจิ้ม)
- ผลไม้รวม
อาหารว่างบ่าย
- ชา/กาแฟ/ไมโล/กาแฟเย็น
- ข้าวเหนียวหน้าสังขยา/ ปลา / กุ้ง (ร้านดวงใจ)
วันที.่ .........................................
อาหารว่างเช้า
- ชา/กาแฟ/ไมโล/น้าขิง
- พิชซาทูน่า (ร้านวิคตอรี่)
อาหารกลางวัน
- แกงจืดมะระยัดไส้
- ไก่ทอดหาดใหญ่ + น้าจิ้ม
- ปลาดุกทอดผัดเผ็ดกระเพรากรอบ
- ข้าว
- ซาหริ่ม
อาหารว่างบ่าย
- ชา/กาแฟ/ไมโล/กาแฟเย็น
- ขนมตาล/มัน/กล้วย (ร้านดวงใจ)
หมายเหตุ
จานวน.................ที่
จัดโต๊ะสาหรับ
- วิทยากร............ที่
- เจ้าหน้าที่..........ที่
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เอกสารหมายเลข 29: ตัวอย่างหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม (บุคคลภายนอก)

ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/

สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

วัน........เดือน............ปี............
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธี (เปิด/ปิด) การอบรม
เรียน

(ชื่อ/ตาแหน่ง ผู้มาเปิด - ปิดการอบรม)

ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)
“
ตามโครงการความร่วมมือกับ (ชื่อหน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม)
ในวันที่ (วันที่จัดอบรม) นั้น
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธี (เปิด/ ปิด) การฝึกอบรม ในวันที่
(วันที่/เดือน/ปี เปิด /ปิด การอบรม) เวลา
ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติรับเชิญด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
........................................................
ลงนาม (…………………………………………………… )
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
โทรศัพท์ ...............................................
โทรสาร .....................................
E – mail : ………………………………………
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เอกสารหมายเลข 30: ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
(บุคคลภายใน)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๘
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นประธานในพิธี (เปิด/ปิด) การฝึกอบรม
เรียน (ชื่อ / ตาแหน่ง ประธานผู้เปิด – ปิด การฝึกอบรม)
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับ
กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)

(หน่วยงานร่วมจัดอบรม)
” ระหว่างวันที่ (วันที่จัดอบรม)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นประธานในพิธี(เปิด/ ปิด) การฝึกอบรม ในวันที่
(วัน/เดือน/ปี) เวลา
ณ ห้องประชุม
อาคาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติรับเชิญด้วย จะขอบคุณยิ่ง

...........................................................
ลงนาม (…………………………………………………..)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 31: ตัวอย่างคากล่าวเปิดในพิธีเปิดการฝึกอบรม

คากล่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร
โครงการความร่วมมือระหว่าง (หน่วยงานร่วมจัดอบรม) กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัน
ที่ (วันที่/เดือน/ปี)
ณ ห้องประชุม

ท่านวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ผม / ดิฉัน มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ขึ้นในวันนี้
ผม/ ดิ ฉั น สนั บ สนุ น การที่ (ชื่ อหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มจั ด อบรม) ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ
(ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ อันเป็น
กาลังสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอด
รับกับการบริหารงานในยุคปฏิรูประบบราชการการฝึกอบรมจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสานักงานให้มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มี
ความตื่ น ตั ว ใส่ ใจใฝ่ เรีย นรู้ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ดี มี ใ จรั ก ในการให้ บ ริ ก ารแก่ผู้ มาติดต่อ
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนอยู่เสมอ และเป็นตัวแทนขององค์กรสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป
ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยากรและผู้มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผม / ดิฉัน
ขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรอบรม) และขอให้การฝึกอบรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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เอกสารหมายเลข 32: ตัวอย่างคากล่าวปิดในพิธีปิดการฝึกอบรม

คากล่าวพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร…………………………………………………..
โครงการความร่วมมือกับ…………………………………..
วัน……………………………………………………
ณ หัอง............................................................
--------------------

ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ได้ฟังการรายงานผลการฝึกอบรมแล้ว รูส้ ึกชื่นชมยินดีในความสาเร็จของผู้
เข้ารับการอบรมทุกท่าน ในช่วงเวลา (จานวนวัน) วันที่ท่านมาฝึกอบรม ท่านทั้งหลาย
ได้แสวงหาความรู้จากวิทยากร และได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดี สาหรับการพัฒนาความรูค้ วามสัมพันธ์ ให้มีมากขึ้นในโอกาสต่อ ๆ
ไป ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้
มหาวิทยาลัยหวังว่าท่านคงนาความรูท้ ี่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนีไ้ ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับตัวท่านและหน่วยงานของท่าน
ในโอกาสนี้ ขออานวยพรให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
และขอให้เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่าน
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เอกสารหมายเลข 33: ตัวอย่างคากล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

คากล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร.........................................................................
วัน......................................................................
ณ หัอง……………………………………….
เรียน

(ประธานในพิธีเปิดการอบรม)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมมือกับ (หน่วยงานที่ขอจัดอบรม) จัดฝึกอบรม
หลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)
ในวันที่ (วันที่จัดอบรม)
โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ (
)
โดยสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาเทคนิค และวิธีการดาเนินงาน (
)
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน (
)
ได้อย่างเป็นระบบ อันจะช่วยให้ลดขั้นตอนในการทางาน และประหยัดค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจานวน
คน เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย
ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ สานักงานอัตโนมัติ และศิลปะการสื่อสาร รูปแบบ
การฝึกอบรมมีทั้งการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ (ชื่อ / ตาแหน่งประธานในพิธีเปิด)
กล่าวเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้
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เอกสารหมายเลข 34: ตัวอย่างคากล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม

คากล่าวรายงานพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร………………………………………………………
โครงการความร่วมมือกับ.................................................................
วัน......................................................................
ณ หัอง..................................
----------------------------

เรียน ..........................................................
(หน่วยงาน....................................) โดยความร่วมมือของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)
โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่
(วันที่จัดอบรม)
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ........... คน
คณะวิทยากรขอเรียนให้ทราบว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้การฝึกอบรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ทุกประการ
คณะวิทยากรมีความมั่นใจว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้
ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ อันสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอ(กราบ)เรียนเชิญ (ชื่อ / ตาแหน่งประธานในพิธีปิด)
มอบหนังสือรับรอง และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังมีรายนามต่อไปนี้
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เอกสารหมายเลข 35: ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้รถกองกลาง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๗
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกองกลาง
เรียน ผู้อานวยการกองกลาง
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม) ในวันที่
ณ ห้องประชุม
ในการนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่องจึงขอความอนุเคราะห์จากกองกลางจัดรถรับ-ส่ง
วิทยากรพร้อมพนักงานขับรถมาปฏิบัติงานฝึกอบรม (ชื่อหลักสูตร)
ทั้งนี้ สานัก
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ และได้มอบหมายให้
(ชื่อผู้ประสานงาน) โทร………………………เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานไปยัง
สานักการศึกษาต่อเนื่องด้วยจะขอบคุณยิ่ง
ลงนาม …………………………………………………………….
(…………………………………………………………….)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 36: ตัวอย่างบันทึกข้อความขอกันพืน้ ที่จอดรถสาหรับวิทยากร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๘
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กั้นที่จอดรถ
เรียน

หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย

ตามที่ สานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)
สาหรับผู้สนใจทั่วไป / ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานร่วมจัดอบรม) ในวันที่ (วันที่จัดอบรม)
ระหว่างเวลา (ช่วงเวลาที่จัดอบรม) น. ณ ห้องประชุม.....................อาคาร.................................
โดยมีผู้เข้าอบรมจานวน..................คน นั้น
ในการนี้สานัก ขอความอนุเคราะห์กั้นที่จอดรถสาหรับวิทยากร จานวน (ระบุจานวน) คัน
(จุดบริเณที่ขอกั้นที่จอดรถ)
ในวันที่ (วันที่ขอกั้นที่จอดรถ) ตั้งแต่เวลา (ช่วงเวลาที่กั้นที่จอดรถ) น.
ทั้งนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มอบหมายให้ (ชื่อผู้ประสานงาน) โทร............. เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

…………………………………………………………..
ลงนาม (....................................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 37: ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตนาบุคคลภายนอกขึ้นอาคาร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๖
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุญาตนาบุคคลภายนอกขึ้นอาคารที่กาหนดให้มีการแลกบัตรโดยใช้บัตรแสดงตนของ
หน่วยงาน
เรียน หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ (ชื่อหลักสูตร)
"
รุ่นที่……… สาหรับผู้สนใจทั่วไป/ ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานร่วมจัดอบรม)
ในวันที่ (วันที่จัดอบรม) มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน............ท่าน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
........ชั้น ๔ อาคารบริการ ๑ สานักคอมพิวเตอร์ ในการนี้ สานักได้มีการจัดทาบัตรแสดงตนของ
หน่วยงานแทนการแลกบัตรขึ้นอาคารที่จัดรักษาการณ์ รปภ. ประจาอาคาร โดยหน่วยงานจะ
ดาเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. ในวันที่จัดกิจกรรม จะจัดบุคลากรมาตรวจสอบและคัดกรองผู้มาร่วมกิจกรรมให้
ถูกต้องตามรายชื่อรวมทั้งแจกจ่ายบัตรแสดงตนที่หน่วยงานจัดทา
๒. แจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงชื่อที่จุดรักษาความปลอดภัยประจาอาคาร เพื่อเป็นการ
แสดงตนและป้องกันผู้แอบอ้าง
๓. แจ้งผู้ร่วมกิจกรรมให้ติดบัตรแสดงตนที่หน้าอกให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่ร่วม
กิจกรรมในอาคาร
๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจาอาคารทราบเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
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ทั้งนี้ ได้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาด้วยแล้ว และมอบหมายให้
โทร................ เป็นผู้ประสานงาน

(ชื่อผู้ประสานงาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง
ลงนาม ........................................................
(........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 38: ตัวอย่างบันทึกข้อความขอ Username และ Password

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทร. ๗๗๑๖
ที่ อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/
วันที่
เรื่อง ขอ Username และ Password สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคคลภายนอก
เรียน ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ด้วยสานักการศึกษาต่อเนื่องกาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)
รุ่นที่
ตั้งแต่วันที่ (วันที่จดั อบรม)
ระหว่างเวลา
สาหรับ
ผู้สนใจทั่วไป/ตามโครงการความร่วมมือกับ (หน่วยงานที่ร่วมจัดอบรม) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารบริการ ๑ ชั้น ๔ สานักคอมพิวเตอร์
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม จึงขอ
อนุญาตใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน.......... คน ในวัน
และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สานักได้แนบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ และได้มอบหมายให้
(ชื่อผู้ประสานงาน) โทร
เป็นผู้ประสานงาน โดยจะจัดส่งหลักฐานของผู้ใช้บริการเครือข่ายให้
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ลงนาม …………………………………………………….
(............................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกกสารหมายเลข 39: ตัวอย่างแบบประเมินรายหัวข้อวิชา
แบบประเมินผลหัวข้อวิชา
หลักสูตร
หัวข้อวิชา
ชื่อวิทยากร

(โปรดทาเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อตามความเห็นของท่าน)
หัวข้อ
มากที่สุด
1.

2.

3.

4.

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชา
1.1 ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการอบรม
1.2 ความรู้ทไี่ ด้หลังการอบรม
1.3 เนื้อหาที่นาเสนอครอบคลุมหัวเรื่องที่บรรยาย
1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม
1.5 การนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในวิทยากรบรรยาย
2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม
2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ
2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้
2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น
สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง
3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................
กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้วย ขอขอบคุณ
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เอกสารหมายเลข 40: ตัวอย่างแบบประเมินหลังการอบรม

124
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เอกสารหมายเลข 41 : ตัวอย่างแบบประเมินรายหัวข้อวิชา
และแบบประเมินหลังการอบรม
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เอกสารหมายเลข 42 : ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงิน

ใบสาคัญรับเงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่
ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังมีรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

รายการ

รวมแป็นเงิน

(

)
ผู้รับเงิน
(

)

ผู้จ่ายเงิน
(
สานักการศึกษาต่อเนื่อง

)
F 6-2
ISSUE 1
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เอกสารหมายเลข 43
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงานฝึกอบรมสาหรับผู้อานวยการโครงการ/
วิทยากรกลุ่ม
บัญชีแสดงการปฏิบัติงาน
(สาหรับผู้อานวยการโครงการ, วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์, วิทยากรประจากลุ่ม, วิทยากรฝึกปฏิบัติ)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เวลาเริ่ม
ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ

ผู้อานวยการโครงการ/เลขานุการโครงการ

ลงชื่อ
(
วันที่

เวลาเลิก
ปฏิบัติงาน

)
เดือน

พ.ศ.
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เอกสารหมายเลข 44:
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงานฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่
บัญชีแสดงการปฏิบัติงาน
(สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝึกอบรม)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่
ลาดับที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ-สกุล

เวลาเริ่ม
ปฏิบัติงาน

เวลาเลิก
ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ

ลงชื่อ

เลขานุการโครงการ
(

วันที

)
เดือน

พ.ศ.
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เอกสารหมายเลข 45 : ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนผู้อานวยการโครงการและวิทยากรกลุ่ม, วิทยากรฝึกปฏิบตั ิ
หลักฐานการจ่ายเงิน
(สาหรับผู้อานวยการโครงการ วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรประจากลุ่ม วิทยากรฝึกปฏิบัติ)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระหว่างวันที่
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

วันปฏิบัติงาน

อัตราวันละ
บาท

รวมเป็นเงินจานวน
ข้าพเจ้า
ว่าผู้มีรายนามข้างต้น
ลงชื่อ
(
วันที่
เดือน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

จานวนวัน

(

จานวนเงิน
วัน เดือน ปี ที่
รับเงิน
บาท
ส.ต.

ลายมือชื่อผู้รับ
เงิน

)

ตาแหน่ง
สังกัด
ขอรับรอง
ราย มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานฝึกอบรมได้ตามระเบียบตามจานวนที่ขอเบิก
(ผู้อานวยการโครงการ/เลขานุการโครงการ) ลงชื่อ
ผู้จ่ายเงิน
)
(
)
พ.ศ.
ตาแหน่ง
1/1

F 7-4
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เอกสารหมายเลข 46 : ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม
หลักฐานการจ่ายเงิน
หลักฐานการจ่ายเงิน (สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมหลักสูตร
ระหว่างวันที่
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

วันปฏิบัติงาน

รวมเป็นเงินจานวน
ข้าพเจ้า
ว่าผู้มีรายนามข้างต้น
ลงชื่อ
(
วันที่
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

อัตราวันละ
บาท

จานวนเงิน
วัน เดือน ปี
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
บาท
ส.ต. ที่รับเงิน

จานวนวัน

(

)

ตาแหน่ง
สังกัด
ราย มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานฝึกอบรมได้ตามระเบียบตามจานวนที่ขอเบิก
(เลขานุการโครงการ)
ลงชื่อ
)
(
เดือน
พ.ศ.
ตาแหน่ง
1/1

F 7-4

ISSUE 1

ขอรับรอง
ผู้จ่ายเงิน
)
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เอกสารหมายเลข 47 : ตัวอย่างตารางการฝึกอบรม

วันเดือนปี
วัน...........ที่
………………..

วัน.........ที่
………………
…

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รุ่นที่ ………
ระหว่างวันที่ ………………………………………………….
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
…………………………………..ผู้อานวยการโครงการ
08.00-09.00
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
น.
ลงทะเบียน
การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์
SPSS for Windows
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
และการอ่านผล
(..............................................................)
(....................................................................)
พัก
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์สถิติเพื่อหา
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และการอ่านผล
สถิตินอนพาราเมตริก และการอ่านผล ตัวอย่างการหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย
(..............................................................................)

(..............................................................................)

วิทยากรฝึกปฏิบัติ : 1………………………………………………………………………. 2………………………………………………………………….
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เอกสารหมายเลข 48: ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ใบลงทะเบียน
หลักสูตร.................................................................................................................. รุ่นที่ ....................
วันที่ .................................................................................
ณ ห้อง....................อาคาร………………………………………………. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**โปรดตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง**
ลายมือชื่อ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
เช้า
บ่าย
(ชื่อ – นามสกุล)

สานักการศึกษาต่อเนื่อง

(เซ็นชื่อ)

(เซ็นชื่อ)

1/1
F6-1
ISSUE 1
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เอกสารหมายเลข 49: ตัวอย่างวุฒิบัตรโครงการความมร่วมมือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อ – นามสกุล
ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร .......................................................................................
ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ......................................................................
กับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันที่ ..............................................................
โดยมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรฝึกอบรมนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ............... เดือน ................................. พุทธศักราช .................................
(...................................................)
(.......................................................).
(...............................).
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อานวยการโครงการ
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เอกสารหมายเลข 50: ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้หนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อ – นามสกุล
ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร .........................................................................................
ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง.....................................................................................
กับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ไว้ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พุทธศักราช
(......................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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เอกสารหมายเลข 51 : ตัวอย่างแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตร
หน่วยงาน
ผู้อานวยการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้เข้าอบรม
คน
รวมรับค่าอบรม
บาท
ลาดับ
1

รายการ
ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรบรรยาย (ภายนอก)

อัตรา

จานวนหน่วย
ที่ใช้

จ่ายเงินสด

เบิกใช้ในหลักสูตร

ช.ม.

******************
******************

-วิทยากรบรรยาย (ภายใน)
-วิทยากรฝึกปฏิบัติ
-วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์, วิทยากรประจากลุ่ม
-วิทยากรอภิปราย (ภายใน)
-วิทยากรอภิปราย (ภายนอก)
1.2 ค่าตอบแทน ผอ.โครงการ
และเจ้าหน้าที่กองกลางในการฝึกอบรม

............บ.../ชม./คน
ช.ม.
................บ../วัน/คน คน/ วัน
..............บ./วัน/คน
คน/ วัน.
.............บ./ช.ม./คน ช.ม.
............ บ./ช.ม./คน ช.ม.

******************
******************
******************
******************
******************

-ผู้อานวยการโครงการ

............ บ./วัน/คน

....... วัน

******************

- เลขานุการโครงการ (ไม่พักค้าง)
-เลขานุการโครงการ (พักค้าง)
- ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ (ไม่พักค้าง)
- ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ (พักค้าง)

..............บ./วัน/คน
...........บ/วัน/คน
..........บ./วัน/คน
.........บ./วัน/คน

.
วัน คน
.....วัน.....คน
. .วัน. . คน
.. ..วัน.. ..คน

******************
******************
******************
******************

- เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ (ไม่พักค้าง)
..........บ./วัน/คน
- เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ (พักค้าง)
.............บ./วัน/คน
- พนักงานขับรถ (ไม่พกั ค้าง)
.............บ./วัน/คน
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าทีก่ องกลางไป-กลับ
............ บ./วัน/คน
(กรณีจัดนอกมหาวิทยาลัย)
-ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่กองกลางไป-กลับ
........../คน/หลักสูตร
(กรณีจัดในมหาวิทยาลัย)
1.3 ค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากร
.............บ./วัน/คน
รวมหน้า 1
รวมหน้า 1 ทั้งสิ้น

.... วัน .... คน
..... วัน .... คน
.......วัน ....คน
.. ..วัน. .. คน

******************
******************
******************
******************

.... .คน

******************

คน

******************
-

...........บ./ชม./คน

-
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ลาดับ

รายการ

2.

ค่าใช้สอย
2.1 ค่าธรรมเนียมทางด่วน
2.2 ค่าประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการฝึกอบรม
- ค่าทาป้ายเวที
- ค่าแผ่นพับ ใบปลิว (ค่าวัสดุ)
2.3 ค่าใช้บริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าห้องพัก (ห้องคู่) อาคารสัมมนา.........
-ค่าห้องพัก (ห้องเดี่ยว) อาคารสัมมนา
-ค่าห้องประชุม........................
-ค่าห้องประชุมย่อย อาคารสัมมนา 2
-ค่าอาหาร
1. ค่าอาหาร (เช้า)
2. ค่าอาหาร (กลางวัน)
3. ค่าอาหาร (เย็น)
4. ค่าอาหาร (ว่าง)
2.4 ค่าใช้จา่ ยการจัดฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 ค่าจ้างเขียนวุฒิบัตร
2.6 ค่าจ้างจัดพิม์ร่างต้นฉบับเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม
2.7 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายหลักสูตร
2.8 ค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์
2.9 ค่าถ่ายเอกสาร (เครื่องที่ ฝบอ.)
2.10 อื่น ๆ.................................................
ค่าวัสดุ
3.1 ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม
-ค่าล้างอัดภาพ
-ค่าปากกา
-ค่าสมุดโน้ต
ค่าแฟ้มเอกสาร
-ค่ากระเป๋าเอกสาร
-ค่าของที่ระลึกต่างๆ
-ค่าพิมพ์วุฒิบัตรเปล่าและปกวุฒิบัตร
รวมหน้า 2
รวมหน้า 2 ทั้งสิ้น

3

อัตรา

จานวน
หน่วย
ที่ใช้

.......บาท/วัน
........บาท/วัน

........วัน
........วัน

บาท/คน/มื้อ
บาท/คน/มื้อ
บาท/คน/มื้อ
บาท/คน/มื้อ

....คน.....มื้อ
....คน.....มื้อ
....คน.....มื้อ
....คน..... มื้อ

....... บ./ใบ

-

บาท/ชม./คน

...ชม..... คน
แผ่น

จ่ายเงินสด

เบิกใช้ในหลักสูตร

***********
***********
***********
***********
*************
***********
***********
***********
***********
***************
***************

***********
***********

*****************
.... บาท/แท่ง
......บาท/เล่ม
..... บาท/เล่ม
...... บาท/ใบ
..... บาท/ชิ้น
...... บาท/ชุด

แท่ง
เล่ม
เล่ม
ใบ
ชิ้น
-ชุด

*************
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ลาดับ

4.

รายการ

อัตรา

-ค่าถ่ายเอกสาร (ที่สานักพิมพ์)
-ค่าหนังสือในการฝึกอบรม
-ค่าสื่ออื่นๆ ใช้ในการฝึกอบรม(เอกสารบรรยาย)
-ค่าวัสดุอื่นๆ ......
3.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ ค่าจัดจ้างรถบัสปรับ
อากาศ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าล่วงเวลา วันธรรมดา

... บาท/หน้า
.....บาท/เล่ม
..... บาท/ชิ้น
.... บาท/ชิ้น

... บ./วัน/คน

4.2 ค่าล่วงเวลา กรณีวันหยุดราชการ

... บ./วัน/คน

จานวน
หน่วย
ที่ใช้
หน้า
เล่ม
เล่ม
..... ชิ้น

จ่ายเงินสด

เบิกใช้ในหลักสูตร

*************

วัน
**************
คน
วัน คน **************

รวมค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึกอบรม (รวมทุกหน้า)
รวมทั้งสิ้น (รวมทุกหน้า)
หมายเหตุ : 1. อัตราค่าตอบแทนวิทยากร เลขานุการโครงการ เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมบริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว
2. กรณีจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก นอกสถานที่ให้จ่ายค่าพาหนะเลขานุการโครงการและผู้ช่วยเลขาฯ คนละ .
............ บ./คน/วัน
3. เลขานุการโครงการแนบเอกสารต่อไปนี้ส่งงานแผนงานและการเงินทุกครั้งที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
- คาสั่งให้ไปปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม
- ตารางอบรมที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม
- รายละเอียดการชดใช้เงินคืนกองคลัง
- สาเนาใบเสร็จรับเงินต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินทุกชนิด

ผู้รายงาน
เลขานุการโครงการ
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เอกสารหมายเลข 52 : ตัวอย่างบันทึกข้อความเพื่อชดใช้สัญญายืมเงิน
และขอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 7718
ที่ อว 0602.08(03)/วันที่
พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอส่งหลักฐานเพื่อชดใช้สัญญายืมเงินและขอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เรียน ผู้อานวยการกองคลัง
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ยืมเงิน)
ได้ยืมเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม (งานโครงการ /หลักสูตร)
ในระหว่างวันที่ (วัน/เดือน/ปี ของงานที่ยืมเงิน)
ตามสัญญายืมเงินเลขที่ (เลขที่สญั ญายืมเงิน)
จานวนเงิน (จานวนเงินยืม) ตามคาสั่ง/บันทึกที่
ลงวันที่
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานเพื่อชดใช้สัญญายืมเงินและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามเอกสารซึ่งแนบมาพร้อมนี้ ดังนี้
๑. ใบสาคัญ
๒. เงินเหลือจ่าย/จ่ายเกิน
รวมเป็นเงิน

จานวน
จานวน
จานวน
(ตัวอักษร)

(จานวนที่ใช้จ่าย)
บาท
(เงินเหลือจากค่าใช้จ่าย)
บาท
(รวมค่าใช้จ่ายกับเงินเหลือจ่าย) บาท

(

)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ....................................................................
(
)
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เอกสารหมายเลข 53: ตัวอย่างใบการตรวจติดตามงานการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร………………………………………………………………………………………………….รุ่นที่...........
ระหว่างวันที่........................................................................................................
การดาเนินการ
ลาดับที่
กิจกรรม
ดาเนินการแล้ว อุปสรรค/ปัญหา
1.
ด้านสถานที่
1.1การติดต่อ และทาบันทึกขอใช้ห้องประชุม,
ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
1.2 ความเรียบร้อยของการจัดสถานที่ /ห้องประชุม
1.3 การจัดเตรียมอาหาร / เครื่องดื่ม
1.4 การจัดเตรียมห้องพัก
2. ด้าน ผอ.โครงการ / วิทยากร
2.1 ประสานงานกับ ผอ.โครงการ
2.2 ติดต่อวิทยากร
2.2.1 วิทยากรบรรยาย
จานวน.............คน
2.2.2 วิทยากรประจากลุ่ม จานวน............คน
2.2.3 วิทยากรฝึกปฏิบัติ
จานวน...........คน
2.2.4 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จานวน..........
2.3 การทาหนังสือเชิญวิทยากร
2.4 โทรยืนยันวิทยากร
3.
ด้านเอกสาร
3.1 จัดทาตารางการฝึกอบรม
3.2 จัดทาโปรแกรมการฝึกอบรมประจาวัน
3.3 การทาหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักเทค
เทคโนโลยี, กองกลาง, ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม,
กองคลัง ฯลฯ
3.4 คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
3.5 ยืมเงินทดรองจ่าย
3.6 รายชื่อผู้เข้าอบรม/เอกสารลงทะเบียน/คากล่าวต่างๆ
3.7 เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี)
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ลาดับที่

กิจกรรม

4.

ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
4.1 ป้ายเวทีห้องประชุม, ป้ายชื่อวิทยากร, ป้ายชื่อผ็เข้า
อบรม, ป้ายตั้งโต๊ะ, ป้ายบอกทาง / ประชาสัมพันธ์
4.2 การเบิก/ตรวจสอบคุณภาพ และจานวนวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้การฝึกอบรม
ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมกับผู้เที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
5.1 ผู้อานวยการโครงการ และวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
(เกี่ยวกับขั้นตอนในพิธีเปิด-ปิดการอบรม)
5.2 เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ (ในด้านของสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรม)
5.3 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ/ทีมงาน (ในด้านวัสดุ
อุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
5.4 พนักงานขับรถ (กาหนดวัน – เวลา รับ-ส่ง
วิทยากร)
5.5 การดาเนินการตามความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ขอใช้บริการในด้านต่างๆ

5.

การดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว อุปสรรค/ปัญหา

ลงชื่อผู้ตรวจติดตาม..........................................................
(.....................................................) เลขานุการโครงการ
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ภาคผนวก ข
คาสั่งสานักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
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เอกสารหมายเลข 54: คาสั่งสานักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
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ภาคผนวก ค
เอกสารเผยแพร่

146

เผยแพร่ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่ URL:https://www.stou.ac.th/offices/OCe/
Index.html

147

ประวัติผู้จัดทาคู่มือ
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