
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือ 

การปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 
 

 
 

 
โดย 

ศูนยฝกอบรมที ่๔ (เชียงราย) 
สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

 

 
 



 

สารบัญ 
                                                              

เรื่อง หนา 
 
คูมือการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม  
 หลักการและเหตุผล  1 
 วัตถุประสงค  1 
 ขอบเขต  1 
 คําจํากัดความ   2 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 3  
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 
 การดําเนินการกอนการฝกอบรม 4 
 การดําเนินการระหวางการฝกอบรม 8 
 การดําเนินการหลังการฝกอบรม 10 
 แผนผังการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 14 
ภาคผนวก 
 หนังสือสวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง ท่ี ทส 0901.402/779 30 
 ตัวอยางบันทึกเสนอ เรื่อง ขอสงรายชื่อเจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรมฯ  31 

 ตัวอยางบันทึกเสนอ เรื่อง ขออนุมัติจัดฝกอบรมฯ 33 
 ตัวอยางแผนปฏิบัติการโครงการฝกอบรม 35 
 ตัวอยางบันทึกเสนอ เรื่อง ขอสงแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา 45 
 หนังสือสํานักบริหารงานกลาง สวนฝกอบรม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0901.402/1710 50 
 แบบฟอรมขออนุมัติ 53 
 แบบฟอรมใบเบิกของ 54 
 แบบฟอรมขออนุญาตใชรถ 55 
 แบบลงทะเบียน 56 
 แบบลงลายมือชื่อประจําวันผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร เจาหนาท่ีจัดฝกอบรม 57 
 แบบฟอรมประวัตวิิทยากร 60 
 ตัวอยางแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 61 
 คํากลาวรายงานในพิธีเปดการฝกอบรม 68 
 คํากลาวเปดการฝกอบรม 70 
 แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 71 
 ตัวอยางแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 72 
 ภาพการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 76 

คณะผูจัดทํา 79 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง ท่ีตั้งอยูในภูมิภาค 

สังกัดสวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจหลักใน    

การจัดฝกอบรม ใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช และบุคคลภายนอก ซ่ึงในงานดานการฝกอบรมนั้น มีข้ันตอนมาก และมีความซับซอน ท้ังนี้ 

หากผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดฝกอบรมไดทราบ และมีการเตรียมการท่ีดีก็จะชวยใหการจัดฝกอบรมดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ 

 ฝายฝกอบรม ในฐานะท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการจัดฝกอบรม จึงไดจัดทําเอกสารเก่ียวกับ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรมข้ึน เพ่ือใหผูรับผิดชอบในการจัดฝกอบรม หรือผูท่ีสนใจไดใชเปน

แนวทางในการจัดฝกอบรม หรือนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในงานฝกอบรม ตอไป 

 

 

                                                                                                      ฝายฝกอบรม  

ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

  

 
          



คูมือการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม  1 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดฝกอบรม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรเปนการสงเสริมใหบุคลากรในองคการไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองใน 
การทํางาน โดยมุงเนนใหเกิดความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ในการปฏิบัติงาน ใหมี
ทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีตองาน ตอผูบริหาร และองคการ ตลอดจนใหเกิดทักษะ (Skill) ความชํานาญในงาน
ท่ีปฏิบัติซ่ึงการฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร ท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก  
 การจัดฝกอบรมจะใหมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการไดเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดฝกอบรมเปนสําคัญ หากจะใหสามารถ
ปฏิบัติงานการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการฝกอบรม 
และหลักการบริหารงานฝกอบรมแตละข้ันตอน จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมผูเขารับการฝกอบรม และประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 นอกจากการมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องดังกลาวขางตนนี้แลว ทัศนคติของผูรับผิดชอบ  
งานฝกอบรม ยังเปนสิ่งสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานฝกอบรมอีกดวย กลาวคือ ผูรับผิดชอบ     
งานฝกอบรมเองจะตองเปนผูท่ีเห็น ความสําคัญของการฝกอบรม ตอการพัฒนาบุคลากร มีความเห็น
สอดคลองกับหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม รวมท้ังควรจะตองมีความเชื่อวา    
การฝกอบรมนั้นเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาบุคลากร และนําไปสูการปรับปรุงการบริหารได   
ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดฝกอบรมควรรู 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรมข้ึน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนการตางๆ ของการจัดฝกอบรมท่ีชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และเพ่ือใหบุคลากรใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรมท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดง
ถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของการจัดฝกอบรม 
 2.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพ 
ท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา 
 2.4 เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากร สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

3. ขอบเขต 
 คูมือนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดฝกอบรม โดยแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
การจัดฝกอบรม ออกเปน 3 สวน คือ 
 3.1 การดําเนินงานสําหรับชวงกอนการฝกอบรม 
 3.2 การดําเนินงานสําหรับชวงระหวางการฝกอบรม 
 3.3 การดําเนินงานสําหรับชวงหลังการฝกอบรม 
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4. คําจํากัดความ
1
 

 4.1 “การฝกอบรม” หมายถึง การอบรม ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนท่ีมีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 4.1.1 “การอบรม” หมายถึง การใหความรูโดยการบรรยายและการตอบปญหาจากวิทยากร
เพียงฝายเดียว 
 4.1.2 “การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายถึง การใหความรูโดยการ
บรรยายเชนเดียวกับการอบรม แตเปนการใหความรูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกําหนดใหมีการฝก
ปฏิบัติดวยก็ได 
 4.1.3 “การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ” หมายถึง การประชุมในลักษณะเปน
การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เพ่ือนําสรุปท่ีไดไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และอาจกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติดวยก็ได 
 4.1.4 “การบรรยายพิเศษ” หมายถึง การใหความรูโดยการบรรยายในเรื่องท่ีสวน
ราชการเห็นสมควรใหความรูพิเศษเพ่ิมเติมแกขาราชการและลูกจาง 
 4.1.5 “การฝกศึกษา” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการศึกษาและฝก
ปฏิบัติ 
 4.1.6 “การดูงาน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ
ซ่ึงไดกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการใหมีการดูงานภายในประเทศท่ีสวนราชการจัดข้ึน 
 4.1.7 “การฝกงาน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณ ดวยการปฏิบัติงาน
ซ่ึงกําหนดไว ในหลักสูตรหรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามดวย 
 4.9 “ผูเขารับการฝกอบรม” หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของทางราชการ หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีสวนราชการจัดข้ึน 
 4.10 “วิทยากร” หมายถึง ผูบรรยาย ผูอภิปราย หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงทําหนาท่ีให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร และใหรวมถึงผูดําเนินการสัมมนา 
 4.11 “การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายถึง การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ
มิใชขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของทางราชการ 
 4.12 “เจาหนาท่ีดําเนินการฝกอบรม” หมายถึง ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานเก่ียวกับการฝกอบรม 
 4.13 “การประเมินผลการฝกอบรม” หมายถึง การตัดสินคุณคาของโครงการหรือกิจกรรม
หรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาเทียบกับเกณฑการตัดสินท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 

1
 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช วาดวยการฝกอบรม พ.ศ. 2546 
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5. หนาท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 
 1) ดําเนินการขออนุมัติโครงการฝกอบรม ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการฝกอบรม และ
ขออนุมัติจัดฝกอบรม 
 2) วางแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม 
 3) ติดตอประสานงานกับหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 4) เตรียมความพรอมดานสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ และเอกสารประกอบการฝกอบรม 
 5) รับลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 
 6) ดําเนินการเก่ียวกับพิธีเปดการฝกอบรม  
 7) ดําเนินการดานเอกสารท่ีใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและสรุปผล เอกสารการเบิกจาย    
คาสมนาคุณวิทยากร หนังสือขอบคุณวิทยากร และหนังสือสงตัวผูเขารับการฝกอบรมกลับตนสังกัด 
 8) ใหการตอนรับ บริการ และอํานวยความสะดวกแกวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
 9) บันทึกภาพ สังเกตการณ และรักษาเวลาในการฝกอบรมใหเปนไปตามกําหนดการ 
 10) จัดทําทําเนียบรุน 
 11) มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม 

12) บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
13) การดําเนินการดานการเงิน 
14) จัดทํารายงานการประเมินผลการฝกอบรม 
15) ติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

 16) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดฝกอบรม 

1. การดําเนินการกอนการฝกอบรม 
1.1 ขออนุมัติ 
 1.1.1 ขออนุมัติโครงการฝกอบรม 
 1) จัดทําโครงการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด  
 2) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เขารวมประชุมเสนอโครงการฝกอบรม เพ่ือ
จัดทําแผนฝกอบรม เสนอตอคณะทํางานพิจารณาโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช พิจารณา และใหความเห็นชอบ  

3) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สงขอมูลเพ่ือประกอบคําของบประมาณ 
โดยแนบโครงการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

4) คณะทํางานพิจารณาโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา    
และพันธุพืช เขารวมประชุมพิจารณา และใหความเห็นชอบแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ของหนวยงานใน
สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือนําเสนอขออนุมัติตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ตอไป 

5) สําเนาบันทึกขออนุมัติแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ลงนามอนุมัติแลว เพ่ือใชเปนหลักฐานในการขออนุมัติจัดฝกอบรม และในการเบิกคาใชจาย 
หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 1.1.2 ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม 
 1) จัดทํารายชื่อเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินการฝกอบรม 
 2) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สงรายชื่อเจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม 
เพ่ือใหสวนฝกอบรม เสนอขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม ตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ตอไป 
 3) สําเนาบันทึกแจงเวียนคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการฝกอบรม เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ในการเบิกคาใชจาย หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

1.1.3 ขออนุมัติจัดฝกอบรม 
 1) เตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการขออนุมัติจัดฝกอบรม ไดแก  
 - รางหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง (สําหรับใหผูอํานวยการสวนฝกอบรม
ลงนาม) และหนังสือเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (สําหรับใหผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานกลางลงนาม) เรื่อง ขออนุมัติจัดฝกอบรม พรอมสําเนาคูฉบับ 

- รางหนังสือแจงเวียนและคําสัง่ใหเขารับการฝกอบรม โดยแนบรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
ทายคําสั่ง สําหรับใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช ลงนาม พรอมสําเนาคูฉบับ และสําเนา 

- รางหนังสือเชิญวิทยากร โดยแนบโครงการและกําหนดการฝกอบรม (ไมมีรายละเอียด
คาใชจาย) สําหรับใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงนาม พรอมสําเนาคูฉบับ และสําเนา  

- โครงการและกําหนดการฝกอบรม ท่ีแสดงรายละเอียดคาใชจาย จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาหนังสือสงใบสมัครของผูเขารับการฝกอบรมตามรายชื่อท่ีแนบทายคําสั่ง 

จํานวน 1 ชุด 
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- สําเนาระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการฝกอบรม    
พ.ศ. 2546 จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาบันทึกขออนุมัติแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ    
สัตวปา และพันธุพืช ลงนามอนุมัติ จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาหนาหลักสูตรท่ีขออนุมัติ จากเลมแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ประจําป
งบประมาณ จํานวน 1 ชุด 

- แผนบันทึกขอมูลไฟลเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดฝกอบรมท่ีกลาวขางตน 
จํานวน 1 แผน   

2) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม เพ่ือขออนุมัติจัดฝกอบรม พรอมแนบ
เอกสารประกอบการขออนุมัติจัดฝกอบรมใหครบถวน และสงเอกสารการขออนุมัติใหสวนฝกอบรมทาง
ไปรษณีย 

3) สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดฝกอบรม คําสั่งใหเขารับการฝกอบรม และหนังสือเชิญ
วิทยากร ท่ีอธิบดีกรมอุทยานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงนามอนุมัติแลว เพ่ือใชเปน
หลักฐานในการเบิกคาใชจาย หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 
1.2 วางแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม 

1.2.1 ศึกษารายละเอียดของโครงการ และการดําเนินการท่ีเก่ียวของ 
1.2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม โดยระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

และกําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
1.3 ติดตอประสานงานกับหนวยงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

1.3.1 ติดตอหนวยงานตางๆ  
1) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม เรื่อง ขอสงแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) พรอมแนบตารางแสดงแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ประจําปงบประมาณ 
ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) และแบบฟอรมใบสมัครเขารับการฝกอบรม  

2) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 – 16 และสาขา เรื่อง 
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธหลักสูตร และคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม พรอมแนบโครงการ
ฝกอบรม และแบบฟอรมใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

3) จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15  
- เรื่อง ขอสงสัญญายืมเงินราชการ พรอมแนบใบสัญญาเงินยืม ใบหนางบ โครงการ

และกําหนดการ (ท่ีมีประมาณการคาใชจาย) และสําเนาหนังสือศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เรื่อง ขอสง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ (แบบ อส.201 และ อส.204) 

- เรื่อง ขอเชิญเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม พรอมแนบโครงการและกําหนดการ
ฝกอบรม และคํากลาวเปดการฝกอบรม  

4) ประสานเรื่องการจัดอาหาร, อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
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1.3.2 วิทยากร 
 1) สงหนังสือเชิญวิทยากร หรือขอสนับสนุนวิทยากร ถึงวิทยากร ถาเปนหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรเอกชนใหเสนอผานหัวหนาหนวยงานของวิทยากร เพ่ือประสานเปนการเบื้องตน พรอมแนบ
โครงการและกําหนดการฝกอบรม  
 2) สงหนังสือเชิญวิทยากร ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงนามแลว 
ถึงวิทยากร หนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนท่ีวิทยากรสังกัดอยู และตรวจสอบวาวิทยากรไดรับ
เรียบรอยแลว 
 3) ประสานเรื่อง เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบ ขอประวัติ ยืนยันวัน เวลา
ของการฝกอบรม การเดินทาง และท่ีพัก ทางโทรศัพท/E-mail/facebook  
 4) ทําหนังสือแจงเลื่อนกําหนดการฝกอบรม (กรณีท่ีมีการเลื่อนกําหนดการฝกอบรม) 

1.3.3 ผูเขารับการฝกอบรม 
1) ประสานทางโทรศัพท แจงเรื่องคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม การแตงกาย และกําหนดการ

ฝกอบรม และบันทึกขอมูลการติดตอไวดวย พรอมนําคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม ลงประกาศทาง website 
(www.center4cr.com) และทาง facebook (https://www.facebook.com/center4cr) ของศูนย
ฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย)  

2) ทําหนังสือแจงเลื่อนกําหนดการฝกอบรม (กรณีท่ีมีการเลื่อนกําหนดการฝกอบรม) 
 
1.4 เตรียมความพรอมดานอ่ืนๆ  

1.4.1 จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดฝกอบรม 
1) จัดเตรียมสถานท่ี 

- หองฝกอบรม 
  • จัดเตรียม โตะ เกาอ้ี อยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม และเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม 
 • จัดเตรียมโตะ เกาอ้ี สําหรับวิทยากร 
 • จัดเตรียมโตะ เกาอ้ี สําหรับประธานในพิธีเปด และผูติดตาม 
 • จัดเตรียมโตะ และเกาอ้ี สําหรับลงทะเบียน 

 • จัดเตรียมปายชื่อวิทยากร สําหรับตั้งโตะบรรยาย 
 • จัดเตรียมดอกไมตกแตงสถานท่ี  

 • จัดเตรียมปายโฟมชื่อโครงการฝกอบรมติดบนเวที 
 • จัดเตรียมปายผายินดีตอนรับผูเขารับการฝกอบรม 

 • ติดบอรดประชาสัมพันธแสดงโครงการและกําหนดการหนาหองฝกอบรม 
 • จัดเตรียมโตะหมูบูชา พรอมดวยพระพุทธรูป ธูป เทียน แจกันดอกไมบูชาพระ 
 • จัดรูปพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานซาย 
 • จัดธงชาติไวดานขวาของโตะหมูบูชา 
 • จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีจําเปนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
 • จัดเตรียมถวยกาแฟ แกวน้ํา จานรองกาแฟ จานรองแกวน้ํา ท่ีชงชา กระติกน้ํารอน 

 ถาด สําหรับประธานพิธีเปด และวิทยากร 
 • จัดเตรียมคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสแกน สําหรับใชในการฝกอบรม 
 

https://www.facebook.com/center4cr
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 • จัดเตรียมปายเมนูอาหาร ไวดานหนาหองประชุม 
 • จัดเตรียมกลองถายรูป กลองบันทึกวีดีโอ  

 - หองพัก 
 • จัดเตรียมหองพักสําหรับวิทยากร 
 • จัดเตรียมหองพักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
 • จัดทําความสะอาดบานพัก 
 • จัดผาปู ท่ีนอน หมอน ผาหม 
 • จัดทําความสะอาดหองน้ํา 
 - หองน้ํา  
 • ทําความสะอาดหองน้ํา ชาย – หญิง พรอมใชงาน  
 • จัดเตรียมดอกไม ใบเตยตกแตงในหองน้ํา 
 • เพลงบรรเลง 
 - อาคารเอนกประสงค สําหรับรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น 
 • จัดเตรียมโตะอาหาร สําหรับผูบริหาร วิทยากร  
 • จัดเตรียมโตะอาหาร สําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมและเพียงพอ 
 • จัดเตรียมโตะ ชุดแกวกาแฟ แกวน้ํา กระติกน้ํารอน สําหรับรับประทานอาหารวาง 
 - ดูแลทําความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย บริเวณโดยรอบอาคารฝกอบรม 
หองพัก และอาคารเอนกประสงค 
 2) จัดเตรียมวสัดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการจัดฝกอบรม เชน กระดาษ A4 กระดาษพรูบ 
ปากกาเคมี ดอกไม ปายประชาสัมพันธ ของท่ีระลึก กระเปายา วัสดุงานบานงานครัว เปนตน 
 - ตรวจสอบ และจัดทํารายการวัสดุอุปกรณท่ีตองขออนุมัติซ้ือ 
 - ทําเรื่องขออนุมัติซ้ือ ตามแบบฟอรมขออนุมัติ 
 - จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
 - ขอใบกํากับภาษี/ใบสงสินคาจากรานท่ีซ้ือ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินคา
วัสดุสํานักงาน (จัดฝกอบรม)  
 - ทําเรื่องขอเบิกวัสดุอุปกรณท่ีตองใช ตามแบบฟอรมใบเบิกของ 
 3) ตรวจเช็คเครื่องใชไฟฟา อุปกรณโสตทัศนูปกรณ อุปกรณในหองพัก หองน้ํา ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

1.4.2 ยานพาหนะ 
1) รถสําหรับรับ-สง วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม 
2) รถสําหรับเจาหนาท่ีใชติดตองานภายนอกสถานท่ี เก่ียวกับการฝกอบรม 

1.4.3 จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 
1) แบบลงทะเบียน สําหรับแจกใหผูเขารับการฝกอบรม ในวันลงทะเบียน 
2) แบบลงลายมือชื่อประจําวันของผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีจัดฝกอบรม 

โดยตรวจสอบรายชื่อใหถูกตองและครบถวน  
3) แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม จัดทําตามแบบฟอรมมาตรฐานโครงการฝกอบรม 

คูมือประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
4) แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pre-Test/Post-Test)  
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5) แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 
6) เอกสารประกอบการบรรยาย 
7) คํากลาวรายงานและคํากลาวเปดการฝกอบรม เพ่ือใหผูกลาวรายงานและประธานใช

กลาวในพิธีเปดการฝกอบรม 
8) แบบฟอรมประวัติวิทยากร สําหรับใหวิทยากรกรอกประวัติสวนตัว และประวัติวิทยากร 

ถามีประวัติวิทยากรแลว 
9) ปายชื่อประธาน สําหรับวางไวบนเวที ปายชื่อวิทยากร สําหรับวางไวประจําโตะวิทยากร  
10) ปายเมนูอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม ทุกม้ือ ในแตละวัน สําหรับติดบอรดประชาสัมพันธ

ในหองฝกอบรม โดยตองประสานกับผูจัดอาหารลวงหนาในการจัดเมนูอาหาร เพ่ือจะไดจัดเตรียมปายเมนูอาหาร
ไวลวงหนา 

 

2. การดําเนินการระหวางการฝกอบรม 

2.1 การลงทะเบียน 
2.1.1 เจาหนาท่ีประจําจุดรับลงทะเบียน เพ่ือตอนรับและใหผูเขารับการฝกอบรม กรอกแบบ

ลงทะเบียน ลงลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อประจําวัน และเขาท่ีพัก ในวันลงทะเบียน เวลา 15.00 – 17.00 น. 
และวันแรกของการฝกอบรม เวลา 7.00 – 8.00 น. 

2.1.2 แนะนํากําหนดการฝกอบรมเบื้องตน สถานท่ีพัก เวลาและสถานท่ีรับประทานอาหาร ใหผู
เขารับการฝกอบรมทราบ โดยแจงใหผูเขารับการฝกอบรมดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการและ
กําหนดการฝกอบรม เมนูอาหาร ไดท่ีบอรดประชาสัมพันธ  

2.1.3 บริการเครื่องดื่มเพ่ือการตอนรับ (Welcome Drink) แกผูเขารับการฝกอบรม ท่ีมาลงทะเบียน 
 
2.2 พิธีเปดการฝกอบรม 

2.2.1 วางปายชื่อประธาน และแฟมคํากลาวเปดการฝกอบรม แฟมคํากลาวรายงาน ประจําจุดท่ี
จัดเตรียมไว 

2.2.2 ระหวางรอประธานในพิธีเปดเดินทางมาถึง พิธีกรกลาวแนะนําสถานท่ี กําหนดการฝกอบรม 
แจงระเบียบการฝกอบรม และอธิบายแผนผังตําแหนงการยืนเพ่ือการบันทึกภาพหมูรวมกัน ใหผูเขารับ  
การฝกอบรมทราบ 

2.2.3 ดูแลตอนรับเม่ือประธานเดินทางมาถึง และบริการ ชา/กาแฟ/น้ําดื่ม ขณะท่ีประธานเขามา
นั่งในหองฝกอบรมกอนข้ึนเวที และเม่ือประธานนั่งบนเวทีแลว เจาหนาท่ีนําน้ําดื่มไปใหประธานบนเวทีดวย 

2.2.4 พิธีกรกลาวเชิญประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเชิญนั่งบนเวที จากนั้นพิธีกร
กลาวเชิญผูกลาวรายงานกลาวรายงาน และเชิญประธานกลาวเปดการฝกอบรมตอไป  

2.2.5 เม่ือประธานกลาวเปดการฝกอบรมจบแลว พิธีกรกลาวขอบคุณประธาน และเชิญผูกลาว
รายงานมอบของท่ีระลึกใหประธาน โดยเจาหนาท่ีตองคอยรับของท่ีระลึกจากประธาน เพ่ือนําสงใหผูติดตาม
ตอไป กรณีท่ีประธานไมมีผูติดตามมาดวย เจาหนาท่ีตองนําของท่ีระลึกไปสงใหประธานท่ีรถ 

2.2.6 ประธาน ผูเขารับการฝกอบรม และผูกลาวรายงาน บันทึกภาพหมูรวมกัน 
2.2.7 สงประธานเดินทางกลับ และกลาวขอบคุณ 
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2.3 ดานเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
2.3.1 เอกสารท่ีใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและสรุปผล 

1) แจกเอกสารประกอบการบรรยาย และแบบทดสอบกอนการฝกอบรม ใหผูเขารับ     
การฝกอบรม หลังเสร็จสิ้นพิธีเปด และเก็บรวบรวมแบบทดสอบกอนการฝกอบรมใหครบถวน 

2) แจกแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม และแบบทดสอบหลังการฝกอบรม ใหผูเขารับ
การฝกอบรมตอบแบบประเมินผลและแบบทดสอบ ในวันสุดทายของการฝกอบรม และเก็บรวบรวมใหครบถวน 

3) ถายังไมมีประวัติวิทยากร ใหวิทยากรกรอกขอมูลประวัติสวนตัวตามแบบฟอรมประวัติ
วิทยากร เม่ือวิทยากรเดินทางมาถึง เพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลการฝกอบรม กลาวแนะนํา
วิทยากรกอนเริ่มบรรยาย และเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลเพ่ือใชประโยชนตอไป 

4) รวบรวมใบลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมใหครบ และติดตามการลงลายมือชื่อประจําวัน
ของผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีใหครบถวน  

5) บันทึกขอมูลจากแบบลงทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรม โดยใชโปรแกรม Microsoft 
Office Access 

6) เจาหนาท่ีคอยสังเกตพฤติกรรมในระหวางการฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 
และตอบแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 

2.3.2 การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร 
1) ขอเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของสําหรับการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรจากวิทยากร ไดแก  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
- เอกสารหลักฐานการเดินทาง  

• ขอใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี คาตั๋วเครื่องบิน และตั๋วโดยสาร กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน 

• ขอบิลน้ํามัน กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ  
- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทาง กรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ 

 2) จัดทําเอกสารใบสําคัญการจายเงิน สําหรับใหวิทยากรลงนามรับเงิน 
3) จัดทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  
4) มอบคาสมนาคุณ พรอมใหวิทยากรลงนามรับเงิน และหนังสือขอบคุณ ใหวิทยากร  

2.3.3 สงตัวผูเขารับการฝกอบรมกลับตนสังกัด 
1) จัดทําหนังสือสงตัวผูเขารับการฝกอบรมกลับตนสังกัด พรอมท้ังแจงผลการฝกอบรมให

ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมทราบ  
2) มอบหนังสือใหผูเขารับการฝกอบรม ในวันสุดทายหลังปดการฝกอบรม และใหผูเขารับการ

ฝกอบรม ผูรับหนังสือลงนามการรับหนังสือในสําเนาคูฉบับดวย เพ่ือนําหนังสือดังกลาวสงหนวยงานตนสังกัด 
ตอไป 
 
2.4 การตอนรับและบริการ 

2.4.1 ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก แกวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
2.4.2 บริการอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และเปลี่ยนปายเมนูอาหาร อาหารวาง และ

เครื่องดื่ม ในแตละวัน ท่ีบอรดประชาสัมพันธในหองฝกอบรมดวย 
2.4.3 บริการรถรับ-สง วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม ตามความเหมาะสม 
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2.4.4 กลาวแนะนําวิทยากรกอนเริ่มบรรยาย และกลาวขอบคุณเม่ือวิทยากรบรรยายจบ 
2.4.5 คอยตรวจสอบอุณหภูมิและแสงสวาง ภายในหองฝกอบรมใหมีความเหมาะสม และคอย

อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณเครื่องเสียง ไมโครโฟน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ หากวิทยากรหรือผูเขา
รับการฝกอบรมตองการความชวยเหลือ 

2.4.6 จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการฝกอบรมท่ีจัดเตรียมไว ใหวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
2.4.7 ทําความสะอาดบานพักวิทยากร และหองพักผูเขารับการฝกอบรม ทุกวัน 
 

2.5 จัดทําทําเนียบรุน 

 2.5.1 บันทึกภาพวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมแตละคน  
2.5.2 จัดทําทําเนียบรุน โดยประกอบดวยภาพถายวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม และประวัติ

สวนตัวของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 
2.5.3 นําลงเว็ปไซต (www.center4cr.com) ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) สําหรับผูท่ีสนใจ

ตองการดาวนโหลดไฟล 
 
2.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.6.1 การบันทึกภาพ/วีดีโอ 
1) บันทึกภาพหมูผูเขารับการฝกอบรมพรอมปายประชาสัมพันธ    
2) บันทึกวีดีโอและภาพบรรยากาศ ระหวางการฝกอบรม 

2.6.2 สังเกตการณการฝกอบรม และพยายามรักษาเวลาในการฝกอบรมใหเปนไปตามกําหนดการ 
2.6.3 เปดเพลงชวงเวลาพัก และเพลงบรรเลงในหองน้ํา 

 
3. การดําเนินการหลังการฝกอบรม 

3.1 มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม 
3.1.1 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สงรายชื่อผูผานการฝกอบรม พรอมแนบ

รายชื่อผูผานการฝกอบรม และสําเนาคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหสวนฝกอบรมดําเนินการจัดทํา
ประกาศนียบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม ตอไป และประสานสวนฝกอบรม เพ่ือติดตามหรือสอบถาม    
หากการจัดทําประกาศนียบัตรลาชาเกินไป 

3.1.3 เม่ือไดรับประกาศนียบัตรทางไปรษณียแลว ตรวจสอบความถูกตองประกาศนียบัตร หากพบ
ขอผิดพลาด ตองประสานสวนฝกอบรม เพ่ือดําเนินการแกไขประกาศนียบัตรโดยดวน  

3.1.4 จัดทําบันทึกเสนอถึงหนวยงานตนสังกัดของผูผานการฝกอบรม เพ่ือขอความอนุเคราะห
มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม และจัดสงใหทางไปรษณีย 
 
3.2 บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

3.2.1 บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ตาม
รายชื่อผูผานการฝกอบรม 

3.2.2 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม รายงานการบันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรม 
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ใหสวนฝกอบรมทราบ 
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3.3 การดําเนินการดานการเงิน 
3.3.1 จัดทํารายงานการสงใบสําคัญเงินยืมทดรองราชการในการจัดฝกอบรม สงสํานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) ประกอบดวยเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดังนี้ 
1) รายงานการสงใบสําคัญ  
2) หนางบใบสําคัญ 
3) คาสมนาคุณวิทยากร ประกอบดวย 

 - ใบสําคัญรับเงิน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนวิทยากร 
 - รับรองการจายเงิน 
 4) คาอาหารผูเขาอบรม เจาหนาท่ี และวิทยากร ประกอบดวย 
 - ใบสําคัญรับเงิน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนวิทยากร  
 - รับรองการจายเงิน 

5) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเขาอบรม เจาหนาท่ี และวิทยากร ประกอบดวย 
 - ใบสําคัญรับเงิน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนวิทยากร  
 - รับรองการจายเงิน 

6) คาจางเหมาถายเอกสาร ประกอบดวย 
 - รายงานขอจาง เรื่อง ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร 
 - บิลเงินสด คาถายเอกสาร 
 - ใบตรวจรับพัสดุ 
 - รับรองการจายเงิน 
 7) คาจางเหมาทําปายผาประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
 - รายงานขอจาง เรื่อง ขออนุมัติจางเหมาทําปายผาประชาสัมพันธ 
 - ใบสําคัญรับเงิน 
 - ภาพถายปายผาประชาสัมพันธ 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับเหมาทําปายผาประชาสัมพันธ  
 - ใบตรวจรับพัสดุ 
 - รับรองการจายเงิน 
 8) คาจางเหมาจัดดอกไม ประกอบดวย 
 - รายงานขอจาง เรื่อง ขออนุมัติจางเหมาจัดดอกไม 
 - บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี คาจัดดอกไม 
 - ใบตรวจรับพัสดุ 

- รับรองการจายเงิน   
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 9) คาเดินทาง (คาพาหนะ) วทิยากร 
 - ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 - หนางบใบสําคัญ……….. ประกอบรายงานการเดินทางของวิทยากร 
 - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) 

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี คาตั๋วเครื่องบิน และตั๋วโดยสาร กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน 
 - บิลน้ํามัน กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ  

- สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทาง กรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ 
 - สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร กรณีท่ีเปนวิทยากรจากภาคเอกชน   

- รับรองการจายเงิน 
 10) ใบเซ็นชื่อประจําวัน ผูเขาอบรม เจาหนาท่ี และวิทยากร 

11) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดฝกอบรม  
 12) สําเนาหนังสือแจงเวียนคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง ใหขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เขารับการฝกอบรม  
 13) สําเนาหนังสือสํานักบริหารงานกลาง สวนฝกอบรม เรื่อง ขออนุมัติแผนฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา  

14) สําเนาหนังสือแจงเวียนคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง แตงตั้ง
เจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนาของสวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง ตามแผนฝกอบรม 
ประชุม สัมมนา ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ  

15) สําเนาหนังสือศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เรื่อง ขอสงแผนการปฏิบัติงานและแผน   
การใชจายเงิน ประจาํปงบประมาณ (แบบ อส.201 และ อส.204) 

16) สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร  
17) โครงการและกําหนดการฝกอบรม (แสดงรายละเอียดคาใชจาย) 

 3.3.2 จัดทํารายงานสงใบสําคัญเบิกจายเงินคาวัสดุสํานักงาน (จัดฝกอบรม) สงสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) ประกอบดวยเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดังนี้ 
 1) บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (ผานหัวหนากลุมงานวิชาการ) 
เรื่อง สงใบสําคัญเบิกจายเงินคาวัสดุสํานักงาน (จัดฝกอบรม) 
 2) หนางบใบสําคัญ 
 3) บันทึกเสนอหัวหนาฝายการเงินและบัญชี เรื่อง สงเบิกเงิน 
 4) หนาเว็ปไซตท่ีแสดงรายละเอียดขอมูลสาระสําคัญในสัญญา ของสํานักมาตรฐานการจัดซ้ือ
จัดจาง (สมจ.) กรมบัญชีกลาง  
 5) บันทึกเสนอผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เรื่อง รายงานขอซ้ือขอจาง 
 6) ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 
 7) บันทึกเสนอผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
 8) ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจาง 
 9) ตนฉบับใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา 
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3.4 จัดทํารายงานการประเมินผลการฝกอบรม 
3.4.1 นําแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม และแบบ

สังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม ท่ีเก็บรวบรวมไวมาวิเคราะห สรุปผล โดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows ในการวิเคราะหขอมูล 

3.4.2 รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน และขออนุมัติถายเอกสารรายงาน เพ่ือสงสวนฝกอบรม 
และเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ดวย 

3.4.3 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สงรายงานการประเมินผลการฝกอบรม  
พรอมแนบเลมรายงาน จํานวน 1 เลม และแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน และจัดสงใหทางไปรษณีย 

3.4.4 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 1 – 3 และ 5 – 6 สงแผนบันทึกขอมูล
รายงานการประเมินผลการฝกอบรม เพ่ือใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของ และจัดสงใหทางไปรษณีย 
  
3.5 การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

3.5.1 จัดทําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม และขออนุมัติโรเนียลหรือถายเอกสารแบบ
ติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ตามจํานวนผูผานการฝกอบรม 

3.5.2 จัดทําบันทึกเสนอถึงหนวยงานตนสังกัดของผูผานการฝกอบรม เพ่ือขอความรวมมือแจงให  
ผูผานการฝกอบรม และผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม ตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม  

3.5.3 รวบรวมและนําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมท่ีไดรับสงคืน มาวิเคราะหและสรุปผล 
โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 

3.5.4 รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน และขออนุมัติถายเอกสารรายงาน เพ่ือสงสวนฝกอบรม 
และเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ดวย 

3.5.5 จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สงรายงานการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
พรอมแนบเลมรายงาน จํานวน 1 เลม และแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน และจัดสงใหทางไปรษณีย 

 
3.6 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

นําขอเสนอแนะและความคิดเห็น จากการตอบแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม และแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรมแตละหลักสูตร มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตอไป 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

1. การดําเนินการกอน        
การฝกอบรม 

    

๑.๑ ขออนุมัติ 
- ขออนุมัติโครงการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ี

ดําเนินการจัดฝกอบรม 
 
 

 

 
1. จัดทําโครงการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
2. สงขอมูลโครงการฝกอบรม ตามหนังสือสวน
ฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง ท่ี ทส 
0901.402/779 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 
3. สําเนาบันทึกขออนุมัติแผนฝกอบรม ประชุม  
สัมมนา ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ ลงนามอนุมัติ
แลว เพ่ือใชเปนหลักฐานในการขออนุมัติจัดฝกอบรม 
และในการเบิกคาใชจาย หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 
1. จัดทํารายชื่อเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ
ฝกอบรม 
2. จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สง
รายชื่อเจาหนาท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม 
3. สําเนาบันทึกแจงเวียนคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
ดําเนินการฝกอบรม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเบิก
คาใชจาย หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 
- หนังสือสวนฝกอบรม สํานัก
บริหารงานกลาง ท่ี ทส 
0901.402/779 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2557 ตามท่ี
แนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
- ตัวอยางบันทึกเสนอ ตามท่ี
แนบในภาคผนวก 
 
 
 
 

 

 
- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 

 

 
- การจัดทําบันทึก จะตอง 
ถูกตองตามระเบียบงาน     
สารบรรณ 
- เสนอบันทึกตามสาย
บังคับบัญชา 
 
 
 
 

- 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติจัดฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการขออนุมัติจัดฝกอบรม 
ไดแก  

- รางหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
และหนังสือเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

- รางหนังสือแจงเวียนและคําสั่งใหเขารับการฝก 
อบรม  

- รางหนังสือเชิญวิทยากร 
- โครงการและกําหนดการฝกอบรม ท่ีแสดง

รายละเอียดคาใชจาย 
- ใบสมัครผูเขารับการฝกอบรม 
- ระเบียบการฝกอบรม 
- สําเนาบันทึกขออนุมัติแผนฝกอบรม ประชุม 

สัมมนา ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ ลงนามอนุมัติ 
- สําเนาแผนฝกอบรมฯ ท่ีแสดงหลักสูตรท่ี จะขอ

อนุมัติจัดฝกอบรม 
- แผนบันทึกขอมูลไฟลเอกสารประกอบการขอ

อนุมัติจัดฝกอบรม 

- ตัวอยางบันทึกเสนอ ตามท่ี
แนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายฝกอบรม - ดําเนินการกอนการฝก 
อบรม ไมนอยกวา 30 วัน 
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1.2 วางแผนปฏิบัติการจัด

ฝกอบรม 
 

 
2. จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม เพ่ือขอ
อนุมัติจัดฝกอบรม  
3. สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดฝกอบรม และหนังสือเชิญ
วิทยากรท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ ลงนามอนุมัติ
แลว เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเบิกคาใชจาย หลัง  
เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 
1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ และการดําเนินการ
ท่ีเก่ียวของ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม โดยระบข้ัุนตอน
การปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวอยางแผนปฏิบัติการ
โครงการฝกอบรม ตามท่ีแนบ
ในภาคผนวก 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- แผนปฏิบัติการท่ีมี
องคประกอบครบถวน   
และถูกตอง 
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๑.3 ติดตอประสานงานกับ
หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

- ติดตอหนวยงานตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. สวนฝกอบรม : จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ 
สวนฝกอบรม เรื่อง ขอสงแผนฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย)     
2. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 – 16 และสาขา : 
จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 1 – 16 และสาขา เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธหลักสูตร และคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการฝกอบรม  
3. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) : จัดทํา
บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ    
ท่ี 15 เรื่อง 

 - ขอสงสัญญายืมเงินราชการ  
 - ขอเชิญเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม 

4. ประสานเรื่องการจัดอาหาร, อาหารวาง และเครื่องด่ืม 

  

 
- ตัวอยางบันทึกเสนอ ตามท่ี 
แนบในภาคผนวก 
 
 - แบบฟอรมใบสมัครเขารับ
การฝกอบรม ท่ีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กําหนด ตามหนังสือ สํานัก
บริหารงานกลาง สวนฝกอบรม 
ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0901.402 
/1710 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2553 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สงหนังสือเชิญประธานใน
พิธีเปดการฝกอบรม กอน
จัดฝกอบรม 1 สัปดาห 
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- วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         - ผูเขารับการฝกอบรม 
 
 
 
 
 

1. สงหนังสือเชิญวิทยากร หรือขอสนับสนุนวิทยากร
เพ่ือประสานเปนการเบื้องตน 
2. สงหนังสือเชิญวิทยากร ท่ีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ
ลงนามแลว และตรวจสอบวาวิทยากรไดรับเรียบรอย
แลว 
3. ประสานเรื่อง เอกสารประกอบการบรรยาย 
แบบทดสอบ ขอประวัติ ยืนยันวัน เวลา ของการ
ฝกอบรม การเดินทาง และท่ีพัก 
4. ทําหนังสือแจงเลื่อนกําหนดการฝกอบรม (กรณีท่ีมี
การเลื่อนกําหนดการฝกอบรม) 
 
1. แจงเรื่องคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม การแตงกาย 
และกําหนดการฝกอบรม พรอมนําคําสั่งใหเขารับการ
ฝกอบรม ลงประกาศทาง website และทาง 
facebook 
2. ทําหนังสือแจงเลื่อนกําหนดการฝกอบรม (กรณีท่ีมี
การเลื่อนกําหนดการฝกอบรม) 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- 

ฝายฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายฝกอบรม 

 

 

- ถาเปนหนวยงานภาครัฐ
และองคกรเอกชน         
ใหเสนอผานหัวหนา
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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1.4 เตรียมความพรอมดานอ่ืนๆ 
- จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการจัดฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

- ยานพาหนะ 
 
 

 
- จัดทําเอกสารประกอบการ

ฝกอบรม 

 
1. จัดเตรียมสถานท่ี หองฝกอบรม หองพัก หองน้ํา 
อาคารเอนกประสงค และบริเวณโดยรอบอาคารตางๆ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการจัด
ฝกอบรม เชน กระดาษ A4  กระดาษพรูบ ปากกาเคมี 
ดอกไม ปายประชาสัมพันธ ของท่ีระลึก กระเปายา 
วัสดุงานบานงานครัว เปนตน 
3. ตรวจเช็คเครื่องใชไฟฟา อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
อุปกรณในหองพัก หองน้ํา ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
1. รถสําหรับรับ-สง วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรบ 
2. รถสําหรับเจาหนาท่ีใชติดตองานภายนอกสถานท่ี 
เก่ียวกับการจัดฝกอบรม 
 
1. แบบลงทะเบียน 
2. แบบลงลายมือชื่อประจําวันของผูเขารับการฝกอบรม 
วิทยากร และเจาหนาท่ีจัดฝกอบรม 
3. แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 
4. แบบทดสอบ 

 
- แบบฟอรมขออนุมัติ 
- แบบฟอรมใบเบกิของ 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบฟอรมขออนุญาตใชรถ 
 
 
 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบลงลายมือชื่อประจําวัน 
  ผูเขารับการฝกอบรม  
  วิทยากร และเจาหนาท่ี 
  จัดฝกอบรม 
- แบบฟอรมประวัตวิิทยากร 

 
- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 

 
- วัสดุอุปกรณท่ีขาดและ 
จําเปน ตองขออนุมัติ  
จัดซ้ือเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
- การใชรถนอกเวลา
ราชการตองมีเหตุจําเปน 
 
 
- เอกสารตองมีรายละเอียด 
ถูกตองครบถวน  
- เอกสารสําหรับแจกตอง 
จัดทําใหครบตามจํานวน 
ผูเขารับการฝกอบรม 
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2. การดําเนินการระหวาง    
การฝกอบรม 
   2.1 การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 
6. เอกสารประกอบการบรรยาย 
7. คํากลาวรายงานและคํากลาวเปดการฝกอบรม 
8. แบบฟอรมประวัติวิทยากรกร และประวัติวิทยากร 
(ถามี) 
9. ปายชื่อประธาน และวิทยากร 
10. ปายเมนูอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับ
ติดบอรดประชาสัมพันธ 
 
 
 

1. ผูเขารับการฝกอบรม กรอกแบบลงทะเบียน ลง
ลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อประจําวัน และเขาท่ีพัก 
2. แนะนํากําหนดการฝกอบรมเบื้องตน สถานท่ีพัก 
เวลาและสถานท่ีรับประทานอาหาร ใหผูเขารับ     
การฝกอบรมทราบ โดยแจงใหผูเขารับการฝกอบรม   
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีบอรดประชาสัมพันธ 
3. บริการเครื่องดื่มเพ่ือการตอนรับ (Welcome 
Drink) แกผูเขารับการฝกอบรม ท่ีมาลงทะเบียน 

- ตัวอยางแบบประเมินผล
โครงการฝกอบรม, คํากลาว 
รายงาน, คํากลาวเปดการ 
ฝกอบรม และแบบสังเกต
พฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 
ตามท่ีแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝายฝกอบรม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- รับลงทะเบียนเพ่ิมเติมใน 
วันแรกของการฝกอบรม  
เวลา 7.00 - 8.00 น. 
สําหรับผูเขารับการฝก 
อบรมท่ีมาไมทันในวัน 
ลงทะเบียน 
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   2.2 พิธีเปดการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. วางปายชื่อประธาน และแฟมคํากลาวเปดการฝก 
อบรม แฟมคํากลาวรายงาน ประจําจุดท่ีจัดเตรียมไว 
2. พิธีกรกลาวแนะนําสถานท่ี กําหนดการฝกอบรม 
แจงระเบียบการฝกอบรม และอธิบายแผนผังตําแหนง   
การยืนเพ่ือการบันทึกภาพหมูรวมกัน  ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมทราบ 
3. ดูแลตอนรับ บริการชา/กาแฟ/น้ําดื่ม เม่ือประธาน
เดินทางมาถึง 
4. พิธีกรกลาวเชิญประธานจุดธูป เทียน บูชา       
พระรัตนตรัย และเชิญนั่งบนเวทีจากนั้นพิธีกรกลาว
เชิญผูกลาวรายงาน กลาวรายงานและเชิญประธาน
กลาวเปดการฝกอบรมตอไป  
5. พิธีกรกลาวขอบคุณประธานและเชิญผูกลาว
รายงานมอบของท่ีระลึกใหประธาน เม่ือประธานกลาว
เปดการฝกอบรมจบแลว 
6. ประธาน ผูเขารับการฝกอบรม และผูกลาวรายงาน 
บันทึกภาพหมูรวมกัน 
7. สงประธานเดินทางกลับ และกลาวขอบคุณ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
- ในกรณีท่ีประธานติดภารกิจ
และมอบใหหมายใหผูอ่ืน 
มาแทน ตองประสานขอ
รายชื่อผูท่ีมาแทน เพ่ือจัด 
ทําปายชื่อประธานใหม 
- เม่ือประธานรับมอบของ
ท่ีระลึก เจาหนาท่ีคอยรับ 
ของท่ีระลึกตอจาประธาน  
เพ่ือนําสงใหผูติดตามตอไป  
กรณีท่ีประธานไมมี
ผูติดตามตองนําของท่ี 
ระลึกไปสงใหประธานท่ีรถ  
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   2.3 ดานเอกสารท่ีเก่ียวของ 
         - เอกสารท่ีใชเปนขอมูลใน 
การวิเคราะหและสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. แจกเอกสารประกอบการบรรยาย และแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมหลังเสร็จสิ้นพิธีเปด และเก็บรวบรวม 
2. แจกแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม และ
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม ในวันสุดทายของการ
ฝกอบรม และเก็บรวบรวม 
3. ถายังไมมีประวัติวิทยากร ใหวิทยากรกรอกขอมูล
ประวัติสวนตัวตามแบบฟอรมประวัติวิทยากร 
4. รวบรวมแบบลงทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรมให
ครบ และติดตามการลงลายมือชื่อประจําวันของผูเขา
รับการฝกอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีใหครบถวน  
5. บันทึกขอมูลจากแบบลงทะเบียนของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยใชโปรแกรม Microsoft Office Access 
6. เจาหนาท่ีคอยสังเกตพฤติกรรมในระหวาง       
การฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน   
และตอบแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ติดตามและรวบรวม
เอกสารตางๆ ใหครบถวน 
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- การเบิกจายคาสมนาคุณ
วิทยากร 

 
 
 
 
 
- สงตัวผูเขารับการฝกอบรม 

กลับตนสังกัด 
 

 
2.4 การตอนรับและบริการ 

 
 
 
 
 
    
 
 

1. ขอเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของสําหรับการเบิกจาย
คาสมนาคุณ จากวิทยากร 
2. จัดทําเอกสารใบสําคัญการจายเงิน  
3. จัดทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  
4. มอบคาสมนาคุณ และหนังสือขอบคุณใหวิทยากร 
พรอมใหวิทยากรลงนามรับเงิน 
 
- จัดทําหนังสือสงตัวผูเขารับการฝกอบรมกลับตน
สังกัด และมอบหนังสือใหผูเขารับการฝกอบรมในวัน
สุดทายหลังปดการฝกอบรม 
 
1. ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก แกวิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรม 
2. บริการอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และ
เปลี่ยนปายเมนูอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม ใน
แตละวัน ท่ีบอรดประชาสัมพันธในหองฝกอบรมดวย 
3. บริการรถรับ-สง วิทยากร และผูเขารับการ
ฝกอบรม ตามความเหมาะสม 
4. กลาวแนะนําวิทยากรกอนเริ่มบรรยาย และกลาว
ขอบคุณเม่ือวิทยากรบรรยายจบ 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

- ฝายฝกอบรม  
- ฝายบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 
 

 
ฝายฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 

 

- หนังสือขอบคุณวิทยากร  
อาจสงในภายหลังการฝก 
อบรมได 
 
 
 
 
- ใหผูเขารับการฝกอบรม 
ผูรับหนังสือ ลงนามรับ
หนังสือในสําเนาคูฉบับดวย 
 
- เจาหนาท่ีตองคอย 
สังเกตการณ ในระหวาง 
การจัดฝกอบรม หากเกิด 
เหตุขัดของ หรือไดรับแจง 
ประการณใด ตองรีบแกไข   
สถานการณโดยดวน 

 



               คูมือการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 จัดทําทําเนียบรุน 

 
 

 
 
 

2.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 

5. คอยตรวจสอบอุณหภูมิและแสงสวาง ภายใน
หองฝกอบรมใหมีความเหมาะสม และคอยอํานวย
ความสะดวกในการใชอุปกรณเครื่องเสียง ไมโครโฟน 
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ หากวิทยากรหรือผูเขารับการ
ฝกอบรมตองการความชวยเหลือ 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการฝกอบรมท่ี
จัดเตรียมไว ใหวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
7. ทําความสะอาดบานพักวิทยากร และหองพัก       
ผูเขารับการฝกอบรม ทุกวัน 
 
1. บันทึกภาพวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมแต 
ละคน  
2. จัดทําทําเนียบรุน  
3. นําลงเว็ปไซตศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) สําหรับ
ผูท่ีสนใจตองการดาวนโหลดไฟล 
 
1. การบันทึกภาพ 

- บันทึกภาพหมูผูเขารับการฝกอบรมพรอมปาย
ประชาสัมพันธ    

- บันทึกภาพบรรยากาศ ระหวางการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 
 

 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 

- 
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3. การดําเนินการหลังการ
ฝกอบรม 

   3.1 มอบประกาศนียบัตรแกผูผาน
การฝกอบรม  
 
 
  
 
 

   3.2 บันทึกขอมูลผูผานการ
ฝกอบรมในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

2. สังเกตการณการฝกอบรม และพยายามรักษาเวลา
ในการฝกอบรมใหเปนไปตามกําหนดการ 
3. เปดเพลงชวงเวลาพัก และเพลงบรรเลงในหองน้ํา 
 
 
 
1. จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม สง
รายชื่อผูผานการฝกอบรม 

2. ตรวจสอบความถูกตองประกาศนียบัตร  
3. จัดทําบันทึกเสนอถึงหนวยงานตนสังกัดของผูผาน
การฝกอบรม เพ่ือขอความอนุเคราะหมอบ
ประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม 
 
1. บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรม 
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
2. จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 
รายงานการบันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

 

ฝายฝกอบรม 
 
 
 
 
 

 
ฝายฝกอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตอง
ประกาศนียบัตร หากพบ 
ขอผิดพลาด ประสานสวน 
ฝกอบรม เพ่ือดําเนินการ
แกไขประกาศนียบัตรโดย
ดวน 
 

 
- 
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3.3 การดําเนินการดานการเงิน 

 
 
 

 
 
 

3.4 จัดทํารายงานการประเมินผล
การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดทํารายงานการสงใบสําคัญใชเงินยืมราชการใน
การจัดฝกอบรม สงสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
2. จัดทํารายงานสงใบสําคัญเบิกจายเงินคาวัสดุ
สํานักงาน (จัดฝกอบรม) สงสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 15 (เชียงราย) 
 
1. นําแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม แบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม และแบบสังเกตพฤตกิรรม
ระหวางการฝกอบรม ท่ีเก็บรวบรวมไวมาวิเคราะห 
สรุปผล โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ในการ
วิเคราะหขอมูล 
2. รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 

3. รายงานผูอํานวยการสวนฝกอบรม  
4. สงแผนบันทึกขอมูลใหผูอํานวยการศูนยฝกอบรม  
ท่ี 1 - 3 และ  5 - 6 เพ่ือใชประโยชนในสวนท่ี
เก่ียวของ ตอไป 

 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
ฝายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

 
 
 
ฝายฝกอบรม 

 
 
 
 
 

 

 
- ใบสําคัญการจายเงิน    
ผูรับเงินตองลงลายมือชื่อ  
ในใบสําคัญรับเงิน และ     
ผูจายเงินตองลงลายมือชื่อ 
รับรองการจายเงินไวดวย 
 
 
- สงรายงานการ
ประเมินผลการฝกอบรม 
ภายใน 60 วนั นับแตวนั
สิ้นสุดการฝกอบรม 
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   3.5 การติดตามประเมินผลหลัง 
การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.6 การปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตร 

1. จัดทําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
2. ทําบันทึกเสนอหนวยงานตนสังกัดของผูผานการ
ฝกอบรม เพ่ือขอความรวมมือแจงใหผูผานการฝกอบรม
และผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรมตอบแบบ
ติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
3. นําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมท่ีไดรับ
สงคืน มาวิเคราะหและสรุปผล โดยใชโปรแกรม SPSS 
for Windows 
4. รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 
5. รายงานผูอํานวยการสวนฝกอบรม 
 
- นําขอเสนอแนะและความคิดเห็น จากการตอบแบบ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม และแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรมแตละหลักสูตร มาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตอไป 
 

- ตัวอยางแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรม 
ตามท่ีแนบในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

ฝายฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายฝกอบรม 
 

- สงแบบติดตามประเมินผล 
หลังการฝกอบรม ทาง
ไปรษณีย 
- รวบรวมและติดตามการ
สงคืนแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝก 
อบรมใหครบถวน 
 
 
 
 

- 
 

 



 

 

2. การดําเนินการระหวางการฝกกอบรม 

แผนผังการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 

1. การดําเนินการกอนการฝกอบรม 3. การดําเนินการหลังการฝกอบรม

 

 

1.1 ขออนุมัติโครงการ/แตงตั้งเจาหนาท่ี 

ดําเนินการฝกอบรม/จัดฝกอบรม  

1.2 วางแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม 

1.3 ติดตอประสานงานกับหนวยงาน/ 

บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 

1.4 เตรียมความพรอมดานสถานท่ี     

วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ และเอกสาร 

ประกอบการฝกอบรม 

2.1 การลงทะเบียน 

2.2 พิธีเปดการฝกอบรม 

2.3 ดานเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.4 การตอนรับและบริการฝกอบรม 

3.1 มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการ

 

3.2 บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมใน 
ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบั 
กรม (DPIS 

3.3 การดําเนินการดานการเงิน 

3.4 จัดทํารายงานการประเมินผลการ 

ฝกอบรม 

3.5 ติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
2.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.5 จัดทําทําเนียบรุน 

3.6 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

การดําเนินการกอนการฝกอบรม     

1. สงโครงการฝกอบรม - จัดทําโครงการฝกอบรม - นางสาวประทุมพร  นอยหมอ - หลังกําหนดหลักสูตร
ฝกอบรมแลว 

 

 - จัดทําบันทึกเสนอ สงขอมูลประกอบคําขอ
งบประมาณ 

- นางสาวสุวภัทร  ไพยราช - เม่ือไดรับหนังสือ ให
สงขอมูลประกอบคําขอ
งบประมาณ 

 

 - จัดทําสําเนาบันทึกขออนุมัติแผนฝกอบรมฯ 
เพ่ือใชประกอบการขออนุมัติจัดฝกอบรม    
และประกอบการสงใบสําคัญ 

- นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม - เม่ือแผนฝกอบรมฯ 
ไดรับการอนุมัติแลว 

 

2. วางแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม - จัดทําแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม  หัวหนาฝายฝกอบรม 
นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

เม่ือทราบหลักสูตรท่ี
ตองดําเนินการจัด
ฝกอบรมแลว 

 

3. ติดตอประสานงานกับวิทยากร - ติดตอประสานงานกับวิทยากรทางโทรศัพท  
E-mail หรือ facebook 
 
 
 
- ทําหนังสือเชิญวิทยาการ 

- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
 
 
 
 
- นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

- ดําเนินการทันที    
เม่ือทราบหลักสูตรท่ี
ตองดําเนินการจัด
ฝกอบรมแลว 
 
- เม่ือกําหนดวันใน     
การจัดฝกอบรมแลว 

มีการติดตอ
ประสานงานกับ
วิทยากรอยาง
ตอเนื่อง 

 



36 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

4. สงรายช่ือแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการ
จัดฝกอบรม 

- จัดทํารายชื่อเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ 
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 

 

 
- จัดทําสําเนาบันทึกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
ดําเนินการจัดฝกอบรม เพ่ือใชประกอบการสง
ใบสําคัญ 

นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม - ดําเนินการทันทีเม่ือ
ไดรับแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจายเงินฯ 
(แบบ อส. 101 – 
104/1) 
- เม่ือมีคําสั่งแตงตั้ง 
เจาหนาท่ีดําเนินการ   
จัดฝกอบรมแลว 

 

5. สงแผนฝกอบรม - จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 
เรื่อง ขอสงแผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
แนบตารางแสดงแผนฝกอบรมฯ (กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการเปนชวงเวลา) 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

เม่ือไดรับแผนการปฏิบัติ 
งานและแผนการใชจาย 
เงินฯ (แบบ อส.101 - 
104/1) 

 

6. ประชาสัมพันธหลักสูตร เพ่ือรับสมัคร      
ผูเขารับการฝกอบรม 

- จัดทําบันทึกเสนอถึงสวนฝกอบรม เรื่อง    
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและแจง
ผูสนใจสมัครเขารับการฝกอบรม (ระบุวันใน
การจัดฝกอบรมแลว) 
- จัดทําบันทึกเสนอถึงสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 1 – 16 และสาขา เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธหลักสูตร 

นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม เม่ือกําหนดวันใน        
การจัดฝกอบรมแลว 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

7. ติดตาม และรวบรวมผูสมัครเขารับ  
การฝกอบรม 

- ติดตอประสานงานกับบุคลากรในสังกัดกรมอุทยาน
แหงชาติฯ เพ่ือหาผูสนใจสมัครเขารับการฝกอบรมใหครบ
ตามจํานวนท่ีกําหนด เพ่ือขออนุมัติจัดฝกอบรมตอไป  
- ติดตอประสานงานกับสํานักตางๆ เพ่ือติดตามสอบถาม
การแจงสงรายชื่อบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม  

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ หลังประชาสัมพันธ
หลักสูตรแลว  

 

8. ขออนุมัติจัดฝกอบรม - เตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการขออนุมัติ 
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 

- สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดฝกอบรม คําสั่งใหเขารับ
การฝกอบรม และหนังสือเชิญวิทยากร เพ่ือใช
ประกอบการสงใบสําคัญ 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

- ไมนอยกวา 30 วัน 
กอนการฝกอบรม 

- หลังคําสั่งไดรับการ
อนุมัติแลว 

 

9. สงสัญญายืมเงินราชการ 
 

- เตรียมเอกสารท่ีใชแนบประกอบ 
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 15 เรื่อง ขอสงสัญญายืมเงินราชการ 

นางสาวกัญวรา ปาละบุญมา ไมนอยกวา 30 วัน        
กอนการฝกอบรม 

 

10. ติดตอประสานงานกับผูรับเหมา   
จัดทําอาหาร, อาหารวาง และเครื่องดื่ม 

- ประสานเรื่องการจัดอาหาร, อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

นางสาวระภีพัฒน จองปนหยา ไมนอยกวา 30 วัน  
กอนการฝกอบรม 

 

11. จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีใชในการจัดฝกอบรม 

- จัดเตรียมสถานท่ี หองฝกอบรม หองพัก บานพัก 
หองน้ํา อาคารเอนกประสงค และบริเวณโดยรอบ
อาคารตางๆ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการจัด
ฝกอบรม วัสดุงานบานงานครัว 

 

- เจาหนาท่ีประจํางานฝกอบรม, 
งานบริการและท่ีพัก,งานสถาน  
ท่ีและรักษาความปลอดภัย 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
  นางสาวอุไร  แนวเถ่ือน 
  นางสาวรัตนา  วงคสถิตย 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

ไมนอยกวา 30 วัน 
กอนการฝกอบรม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

 - ตรวจเช็คเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ อุปกรณในหองพัก หองน้ํา   
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

- นายเสมียน  แสนอุนเรือน 
  นายอัครนที  ใจดี  

 

12. ยานพาหนะ - ตรวจเช็ค ทําความสะอาด รถท่ีตองใชใน  
การปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

นายจรัญ  วงคหาญ 
นายนพดล  โพธาวิจิตร 

ไมนอยกวา 30 วัน 
กอนการฝกอบรม 

 

13. จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม - แบบลงทะเบยีน แบบลงลายมือชื่อ แบบ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม แบบทดสอบ  
แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม  
เอกสารประกอบการบรรยาย คํากลาวรายงาน
คํากลาวเปดการฝกอบรม แบบฟอรมประวัติ
วิทยากร ประวัติวิทยากร ปายชื่อประธาน  
และปายชื่อวิทยากร  

- ปายเมนูอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 

- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
 
 
 
 
 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 

ไมนอยกวา 30 วัน 
กอนการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

14. แจงคําส่ังใหเขารับการฝกอบรม - ประสานทางโทรศัพท แจงเรื่องคําสั่งให    
เขารับการฝกอบรม 

- นําคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม ลงประกาศ
ทาง website และทาง facebook 

- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
 

- นายอัครนที  ใจดี 
 

หลังคําสั่งไดรับ    
การอนุมัติแลว 

 
 

 

15. สงหนังสือเชิญประธานในพิธีเปด 
การฝกอบรม 

- จัดทําบันทึกเสนอถึงสํานักบริหารพ้ืนท่ี  
อนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) เรื่อง ขอเชิญเปน
ประธานในพิธีเปดการฝกอบรม 

นางสาววรรณิสา บัวเข็ม ไมนอยกวา 7 วัน 
กอนการฝกอบรม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

การดําเนินการระหวางการฝกอบรม     

1. รับลงทะเบียน - ประจาํจุดรับลงทะเบยีน 
 
 

- บริการเครื่องดื่มเพ่ือการตอนรับ (Welcome 
Drink) 

- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
  นางสาวรัตนา  วงคสถิตย 

- นางคําเอย  จุมปารี 
  นางอัมพา  คํามูล 

วันลงทะเบียน เวลา 
15.00 – 17.00 น. 
 

รับลงทะเบียน
เพ่ิมเติม ในวันแรก
ของการฝกอบรม 
เวลา 7.00 - 
8.00 น. 

 - นําผูเขารับการฝกอบรมเขาท่ีพัก เม่ือ
ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ถาผูเขารับ 
การฝกอบรมมาถึงลาชา ใหเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบนําผูเขารับ 
การฝกอบรมเขาท่ีพัก 

- นางสาวรัตนา  วงคสถิตย 
  นายอนุศร  ธนูสิงห 
  นายเมธา  คํานอย 

  

2. พิธีเปดการฝกอบรม - วางปายชื่อประธาน และแฟมคํากลาวเปด 
การฝกอบรม แฟมคํากลาวรายงาน ประจําจุด 
ท่ีจัดเตรียมไว 

- ทําหนาท่ีพิธีกร 

- บริการชา/กาแฟ/น้ําดื่ม เม่ือประธานเดินทาง
มาถึง 

- ชวยประธานจุดธูป เทียน บชูาพระรัตนตรัย 

- บันทึกภาพ 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
  นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 

- นางสาวระภีพัฒน จองปนหยา 
  นางสาวรัตนา  วงคสถิตย 

- นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ 

- นายอัครนที  ใจดี 

วันแรกของ 
การฝกอบรม เวลา 
8.00 - 9.00 น. 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

3. แจกและเก็บรวบรวมเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม ในแตละหัวขอวิชา 
(ถามี) 

- แจก ติดตาม และรวบรวมเอกสารตางๆ     
ใหครบถวน 
- บันทึกขอมูลจากแบบลงทะเบียนผูเขารับ  
การฝกอบรม 
- สังเกตพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรม       
แตละคนระหวางการฝกอบรม และตอบแบบ
สังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาวรรณิสา  บัวเข็ม 
 

 
 

ระหวางจัดฝกอบรม  

4. สังเกตและใหความสนใจวิทยากร และ
ผูเขารับการฝกอบรม 

- คอยสังเกตและใหความสนใจวิทยากร และ  
ผูเขารับการฝกอบรมตลอดเวลา เพ่ืออํานวย
ความสะดวกไดทันที ในการใชอุปกรณเครื่อง
เสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร ปรับเสียง ปรับ
แสงสวาง และอ่ืนๆ หากวิทยากร หรือผูเขารับ
การฝกอบรมตองการความชวยเหลือ 

เจาหนาท่ีทุกคนท่ีอยูใน
หองฝกอบรม โดยจัดตารางเวร
กําหนดเวลารับผิดชอบของแต
ละคน 

ระหวางจัดฝกอบรม  

5. การตอนรับและบริการแกวิทยากร 
และผูเขารับการฝกอบรม 

- ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแก
วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 

- กลาวแนะนําวิทยากรกอนเริ่มบรรยาย   
และกลาวขอบคุณเม่ือวทิยากรบรรยายจบ 

- บริการอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และ
เปลี่ยนปายเมนูอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม ในแตละวัน ท่ีบอรดประชาสัมพันธใน
หองฝกอบรมดวย 

- เจาหนาท่ีจัดฝกอบรมทุกคน 
  

- หัวหนาฝายฝกอบรม 
 

- นางคําเอย  จุมปารี 
  นางอัมพา  คํามูล 
  นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ 
  นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
  นางสาวรัตนา  วงคสถิตย 

ระหวางจัดฝกอบรม  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

 - บริการรถรับ-สง วิทยากร และผูเขารับการ
ฝกอบรม ตามความเหมาะสม 
 

- คอยตรวจสอบอุณหภูมิและแสงสวาง 
ภายในหองฝกอบรมใหมีความเหมาะสม  
และคอยอํานวยความสะดวกในการใช   
อุปกรณเครื่องเสียง ไมโครโฟน อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ หากวิทยากรหรือผูเขารับ   
การฝกอบรมตองการความชวยเหลือ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการฝกอบรม    
ท่ีจัดเตรียมไว ใหวิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรม 
- ทําความสะอาดบานพักวิทยากรและหองพัก 
ผูเขารับการฝกอบรมทุกวัน 
 
 
- เปดเพลงชวงเวลาพัก และเพลงบรรเลงใน
หองน้ํา 

- นายจรัญ  วงคหาญ 
 นายนพดล  โพธาวิจิตร 
 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
  นายอัครนที  ใจดี 
 
 
 
 

- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
 
- นางคําเอย  จุมปารี 
  นางอัมพา  คํามูล 
  นางเกษร  สุรินทร 
 
- นายอัครนที  ใจดี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

6. เบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร - จัดทําเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ สําหรับ  
การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร และหนังสือ
ขอบคุณวิทยากร 
 

- มอบหนังสือขอบคุณ และคาสมนาคุณให
วิทยากร พรอมใหวิทยากรลงนามรับเงิน  

- นางสาวกัญวรา  ปาละบุญมา 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
 
 

- ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 
4 (เชียงราย) หรือหัวหนา    
ฝายฝกอบรม 

- เม่ือวิทยากรเดินทาง
มาถึง 
 
 

- กอนวิทยากรเดินทาง
กลับ 

 

7. บันทึกภาพและสังเกตการณฝกอบรม - บันทึกภาพ 
- สังเกตการณการฝกอบรม และพยายาม
รักษาเวลาในการฝกอบรมใหเปนไปตาม
กําหนดการ 

นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
นายอัครนที  ใจดี 

ระหวางจัดฝกอบรม  

8. จัดทําทําเนียบรุน - บันทึกภาพวิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมแตละคน 
  
- จัดทําทําเนียบรุน  
 
 
- นําลงเว็ปไซตศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
สําหรับผูท่ีสนใจตองการดาวนโหลดไฟล 

- นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
 
 
- นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
 
- นายอัครนที  ใจดี 

ระหวางจัดฝกอบรม  

9. สงตัวผูเขารับการฝกอบรม 
กลับตนสังกัด 

- จัดทําและมอบหนังสือสงตัวผูเขารับการ
ฝกอบรมกลับตนสังกัด ใหผูเขารับการ
ฝกอบรม  ในวันสุดทายของการฝกอบรม 

นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม วันสุดทายของการฝก 
อบรม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

การดําเนินการหลังการฝกอบรม     

1. บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรมใน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 

- บันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรม 
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 
รายงานการบันทึกขอมูลผูผานการฝกอบรม 
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 

- นางสาวอรัญยา จงกล 
 
 
- นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

หลังเสร็จสิ้นการฝก 
อบรม 

 

2. สงรายช่ือผูผานการฝกอบรม - จัดทําและตรวจสอบรายชื่อผูผานการฝก 
อบรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดบักรม (DPIS) จัดทํารายชื่อผูผานการฝก 
อบรม  
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสวนฝกอบรม 
สงรายชื่อผูผานการฝกอบรม 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

ภายใน 7 วัน หลัง 
เสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 

3. ดําเนินการดานการเงิน - จัดทํารายงานการสงใบสําคัญใชเงินยืมราชการ
ในการจัดฝกอบรม สงสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 15 (เชียงราย) 
- จัดทํารายงานสงใบสําคัญเบิกจายเงินคาวัสดุ
สํานักงาน (จัดฝกอบรม) สงสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 

- นางสาวกัญวรา  ปาละบุญมา 
 
 
- นางสาวอุไร  แนวเถ่ือน 
 
 

 ภายใน 60 วัน นับแต  
 เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด/กิจกรรมงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

4. จัดทํารายงานการประเมินผล 
การฝกอบรม 

- นําแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม แบบทดสอบกอน  
และหลังการฝกอบรม และแบบสังเกตพฤติกรรมระหวาง 
การฝกอบรม ท่ีเก็บรวบรวมไวมาวิเคราะห สรุปผล โดยใช
โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล 
- รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 
- รายงานผูอํานวยการสวนฝกอบรม  
- สงแผนบันทึกขอมูลใหผูอํานวยการ 
ศูนยฝกอบรม  ท่ี 1 - 3 และ  5 - 6 เพ่ือใชประโยชนใน
สวนท่ีเก่ียวของ ตอไป 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
นายอัครนที  ใจดี 

 ภายใน 60 วัน นับแต  
 สิ้นสุดการฝกอบรม 

 

5. มอบประกาศนียบัตรแกผูผาน     
การฝกอบรม 

- ตรวจสอบความถูกตองประกาศนียบัตร  
- จัดทําบันทึกเสนอถึงหนวยงานตนสังกัดของผูผาน      
การฝกอบรม เพ่ือขอความอนุเคราะหมอบประกาศนียบัตร      
แกผูผานการฝกอบรม 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 

ไดรับประกาศนียบัตร
จากสวนฝกอบรมแลว 

 

6. การติดตามประเมินผลหลัง 
การฝกอบรม 

- จัดทําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
- ทําบันทึกเสนอหนวยงานตนสังกัดของผูผานการฝกอบรม  
- นําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมท่ีไดรับสงคืน 
มาวิเคราะหและสรุปผล โดยใชโปรแกรม SPSS  for Windows 
- รวบรวมขอมูลจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 
- รายงานผูอํานวยการสวนฝกอบรม 

นางสาวประทุมพร  นอยหมอ 
นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม 
นายอัครนที  ใจดี 

 2 – 3 เดือน หลัง      
 เสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 

7. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

- นําขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากการตอบแบบ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม และแบบติดตามประเมินผล
หลังการฝกอบรมแตละหลักสูตรมาใชเปนแนวทางใน    
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

หัวหนาฝายฝกอบรม 
นางสาวประทุมพร นอยหมอ 

กอนปงบประมาณ 
ตอไป 
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ใบเบิกของ 

ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ..................... 
เรียน ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
 ดวย.......................................................................................................................................................... 
มีความประสงคขอเบิกสิ่งของสําหรับใชในราชการ ตามรายการขางลางนี้ และมอบให......................................... 
.........................................................................................................เปนผูรับ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ เบิกครั้งสุดทาย ขณะนี้

คงเหลือ 
ขอเบิก
ครั้งนี้ 

จํานวน
ท่ีจาย 

หมายเหตุ 
ว.ด.ป. จํานวน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       เรียน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
(ลงชื่อ).....................................................ผูเบิก       - ไดตรวจสอบแลวเห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 
(ตําแหนง)................................................            

(ลงชื่อ)...........................................เจาหนาท่ีพัสดุ 
       (ตําแหนง)........................................ 

       เรียน ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
          - เพ่ือโปรดทราบ 

- เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายตามขอ 153แหงระเบียบ       
  พัสดุฯ     

        
       (ลงชื่อ).......................................................หัวหนาพัสดุ 
       (ตําแหนง)..................................................  

                - อนุมัติใหเบิกจายและดําเนินการตามระเบียบ 

 

(ลงชื่อ)....................................................... 
       (ตําแหนง).................................................. 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้ รับของ 

(ตําแหนง่)..................................................... 

.................../.................../................. 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้จ่ายของ 

(ตําแหนง่)....................................................... 

 .................../................../................... 

เลขท่ี.......... 
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๖๑ 
 

 

 
 

 
 
 

                                     
แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 

สํานักบริหารงานกลาง สวนฝกอบรม ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย) 
หลักสูตร กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา 

ระหวางวันท่ี 1 - 5 ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย) ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

................................................................... 
ตอนท่ี ๑ : ขอมลูพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม 

๑. เพศ  �     ชาย  �     หญิง 

๒. อาย ุ  �    อายุ ๒๑ – ๓๐ ป �    อายุ ๓๑ – ๔๐ ป   �    อายุ ๔๑ – ๕๐ ป    �   อายุ ๕๑ – ๖๐ ป 
๓. ระดับการศึกษาสูงสดุ 

 �    ต่ํากวาปริญญาตร ี  �    ปริญญาตร ี  �    ปริญญาโท  �   ปริญญาเอก   

 �    อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 
๔. ตําแหนง 

 �    ขาราชการ  ตําแหนง ..............................................................................  

 �    ลูกจางประจํา  ตําแหนง .........................................................................  

 �    พนักงานราชการ  �    อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................... 
๕. ระดับตําแหนง 

 �    ชํานาญการพิเศษ �    ชํานาญการ  �    ปฏิบัติการ 

 �    อาวุโส  �    ชํานาญงาน  �    ปฏิบัติงาน  

 �    อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 
ตอนท่ี ๒ : การบรรลุวัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรม 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

     

๒. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจกฎหมายและ
ระเบียบอํานาจหนาท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

     

3. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดนํากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไปใช 
ในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

 
ตอนท่ี ๓ : หลักสูตรการฝกอบรม 
 

ลําดับท่ี หัวขอวิชา 
ระดับของประโยชนและคุณคาตองานของทาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. จริยธรรมในการปฏิบัติงาน      

     ๑.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๒. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
     ๒.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๓. โครงการตามพระราชดําริและการเรียนรู 
ตามรอยพระยุคลบาท 

     

     ๓.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๔. กฎหมายวาดวยการปาไมและท่ีเกี่ยวของ      
     ๔.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๕. กฎหมายปกครอง      
     ๕.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

6. กฎหมายอาญา – แพง / ป.วิอาญา ป.วิแพง      
     ๕.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

 
 

ลําดับท่ี หัวขอวิชา 
ระดับของประโยชนและคุณคาตองานของทาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
7. ระเบียบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  

และพันธุพืช วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 
และเรงรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖        

     

     ๒.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

8. ระเบียบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 
และเรงรัดการดําเนินคดีแพง คดีปกครอง และคดี
ลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔6 

     

     ๓.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๓.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๙. การตรวจคน การจับกมุ การต้ังจดุตรวจ จุดสกัด 
การไลติดตามและการตรวจคนยานพาหนะ 

     

     ๔.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๔.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๑๐. กฎหมายอาวุธปน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด      
     ๕.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

๑1. การจัดการของกลาง      
     ๕.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๕.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 

 

ลําดับท่ี หัวขอวิชา 
ระดับของประโยชนและคุณคาตองานของทาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
12. การเขียนบันทึกจับกมุ      

     ๒.๑ ความรู / เขาใจ กอนการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ ความรู / เขาใจ หลังการฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ ระยะเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ ประโยชนท่ีไดรับ .................. ........... ................ .......... ................ 

 
ตอนท่ี ๔ : วิทยากร 
 

ลําดับท่ี วิทยากร 
ระดับของประโยชนและคุณคาตองานของทาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. พระรัตนมุนี วัดพระแกว      

     ๑.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

๒. นายยอดชัย จันทรกระจาง เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ท่ี 13 (สาขาลําปาง) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

     

     ๒.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

 

ลําดับท่ี วิทยากร 
ระดับของประโยชนและคุณคาตองานของทาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
3. นายปรีชา เสง่ียมวิบูล เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 13 (แพร)  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

     

     ๑.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๑.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

4. นายสมชาย จันทรประเทือง รองอัยการจังหวัด 
สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 

     

     ๒.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

5. นายดิเรก จันทรธิมา รองอัยการจังหวัด  
สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 

     

     ๒.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

6. พ.ต.อ.ทศภูมิ เจริญพร ผูกํากับการสถานีตํารวจภธูร
จุน สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     

     ๒.๑ บุคลิกภาพ .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๒ การเตรียมตัว .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๓ การจัดลําดบัเน้ือหา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๔ เทคนิคการถายทอดความรู .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๕ การครอบคลุมเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๖ การควบคุมเวลา .................. ........... ................ .......... ................ 
     ๒.๗ ภาพรวมวิทยากร .................. ........... ................ .......... ................ 

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 

 
ตอนท่ี ๕ : สถานท่ีฝกอบรม 

ลําดับท่ี รายการ 
ระดับของความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. หองบรรยาย 

๑.๑. ความสะอาด 
 

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

........... 
 

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

.......... 
 

................ 
 ๑.๒. อุณหภมูิและการถายเทอากาศ .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๑.๓. ระบบ / แสงสวาง .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๑.๔. ขนาดความจ ุ .................. ........... ................ .......... ................ 

๒. พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ      
 ๒.๑. ศักยภาพพ้ืนท่ีเอ้ือตอเน้ือหาวิชา .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๒.๒. ระยะทาง / ความสะดวกในการเดินทาง .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๒.๓. หองปฏิบัติการ .................. ........... ................ .......... ................ 

๓. ท่ีพัก .................. ........... ................ .......... ................ 
๔. หองอาหาร .................. ........... ................ .......... ................ 
๕. พ้ืนท่ีสันทนาการ .................. ........... ................ .......... ................ 
๖. พ้ืนท่ีสํานักงาน (อุปกรณสํานกังาน) .................. ........... ................ .......... ................ 
๗. หองน้ํา .................. ........... ................ .......... ................ 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
ตอนท่ี ๖ : โภชนาการ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
ระดับของความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. อาหาร / อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

๑.๑. ความสะอาด 
 

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

........... 
 

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

.......... 
 

................ 
 ๑.๒. คณุภาพ ................. ........... ................ .......... ................ 
 ๑.๓. ปริมาณ ................. ........... ................ .......... ................ 

 

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

 
ตอนท่ี ๗ : เจาหนาท่ีฝกอบรม 
 

ลําดับท่ี รายการ 
ระดับของความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

๑. มนุษยสมัพันธ .................. ........... ................ .......... ................ 
๒. การประสานงานและบริการ .................. ........... ................ .......... ................ 
๓. การแจงคําสั่งฯ เขาอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
๔. การเตรียมอุปกรณฝกอบรม .................. ........... ................ .......... ................ 
๕. การจัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย .................. ........... ................ .......... ................ 
๖. เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ .................. ........... ................ .......... ................ 
๗. การจัดพาหนะ (กรณีศึกษานอกพ้ืนท่ี) .................. ........... ................ .......... ................ 

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
ตอนท่ี ๘ : ภาพรวมของการฝกอบรม 
 

ลําดับท่ี รายการ 
ระดับของความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

๑. ระยะเวลาการฝกอบรม (ตลอดหลักสูตร) .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๑.๑ ภาคทฤษฎี (ช่ัวโมง) .................. ........... ................ .......... ................ 
 ๑.๒ ภาคปฏิบัติ (ช่ัวโมง) .................. ........... ................ .......... ................ 

๒. การนําความรูไปใชประโยชนในหนวยงาน .................. ........... ................ .......... ................ 
๓. ความคุมคาของโครงการ .................. ........... ................ .......... ................ 

 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………….............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ขอเสนอแนะอ่ืนท่ีคิดวาจะเปนประโยชน ทําใหการฝกอบรมมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๑.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  
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ชือ่................................................................. 
ตําแหนง........................................................ 
สังกัด............................................................. 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม 

หลักสตูร กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา 

ระหวางวันท่ี 25 – 29 เมษายน พ.ศ. 2559 

ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ต.สนัทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

............................................ 
โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองคะแนนเพ่ือประเมินระดับการแสดงพฤติกรรม ในหัวขอดังแสดงในตาราง เพียงคําตอบเดยีว  

โดยมเีกณฑใหเลือกตอบดังน้ี 

ระดับการแสดงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรม มากท่ีสุด   ระดับ 4 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรม มาก  

ระดับ 3 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรม ปานกลาง   ระดับ 2 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรม นอย  

ระดับ 1 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรม นอยท่ีสุด  

 
การแสดงพฤติกรรม 

ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1 ความเอาใจใสตอการฝกอบรม      

2 ความสม่าํเสมอในการเขาฝกอบรม      

3 การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

4 ความรวมมือระหวางการอบรม      

5 ตั้งใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุมดวยความเต็มใจ      

6 ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ      

7 มีความอดทนชวยแกปญหาของกลุมจนสําเรจ็      

8 มีความกระตือรือรนในการทํางานรวมกัน      

9 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมสม่ําเสมอ      

10 ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน      

11 ทํางานรวมกับเพ่ือนๆ อยางสนุกสนาน      

12 ชวยอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนในกลุมของตนเอง      

 

บันทึกเพ่ิมเติม 

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

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

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

 

ลงช่ือ........................................................ผูสังเกตพฤติกรรม 

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

                                                                               ว/ด/ป......................................................... 
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แบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
หลักสูตร กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา 

ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

สวนท่ี 1 สําหรับผูบังคับบัญชา 

(ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
1. ดานประสิทธิผล/ความคุมคา 

1.1 ทานคิดวาหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา” ชวยทําให 
ผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูผานการฝกอบรม) สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงาน 

ของทานมากนอยเพียงใด 

               มากท่ีสุด               มาก                 ปานกลาง               นอย               นอยท่ีสุด 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
1.2 ทานคิดวาหลักสูตรนี้ มีความคุมคาในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม มากนอยเพียงใด 

              มากท่ีสุด                มาก                 ปานกลาง                 นอย                  นอยท่ีสุด 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
๑.๓ หากวามีโครงการการฝกอบรม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา  

ครั้งตอไป ทานยินดีสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของทานใหเขารวมการฝกอบรมหรือไม เพราะเหตุใด 

               ยินดี                     ไมยินดี         

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

 
 

ลงช่ือ..............................................................ผูบังคับบัญชา 

(                                              ) 
                                                         วันท่ี............../.........................../..................... 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................. 
ตําแหนง.....................................................................หนวยงานสนาม...................................................................... 
สวน/กลุม/ศูนย..........................................................................สํานัก..................................................................... 
โทรศัพท : ท่ีทํางาน....................................................................มือถือ..................................................................... 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

2. การนําความรูไปใชประโยชน 
2.1 การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

คําอธิบาย ทานคิดวาการฝกอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 ในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา” แตละขอมากนอยเพียงใด (โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับ 

 ความคิดเห็น) 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 

(1) 

กรุณาระบุเหตผุลประกอบ
ในการบรรลุวัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 

   ความรู ความเขาใจกฎหมายและ 

   ระเบียบอํานาจหนาท่ีของ 

   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
   และพันธุพืช 

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

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

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

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

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดนํา 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไป 

   ใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง 

   ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

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

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

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

.......................................... 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

2.2 ความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย ทานสามารถนําความรูจากการฝกอบรม ท้ังจากการเรียน หรือจากกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตใชใน 

การปฏิบัติงานในหนวยงานมากนอยเพียงใด (โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับความคิดเห็น) 
 

การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 

(1) 
1. สามารถนําความรูเก่ียวกับการควบคุม ตรวจสอบ และ
เรงรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 ไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 

     

2. สามารถนําความรูเก่ียวกับการควบคุม ตรวจสอบ และ
เรงรัดการดําเนินคดีแพง คดีปกครอง และคดีลมละลาย 
พ.ศ. 2546 ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 

     

3. สามารถตรวจคน จับกุม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ไลติดตาม 
และตรวจคนยานพาหนะ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

     

4. สามารถดําเนินการจัดการของกลาง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

     

5. สามารถเขียนบันทึกจับกุม ไดอยางถูกตอง 

 
 

     

6. หลักสูตรนี้โดยภาพรวมสามารถนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

2.3 ผลการปฏิบัติงานของทานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะ และประสบการณจากการฝกอบรมไป 

ใชประโยชน 
คําอธิบาย โปรดระบุตัวอยางผลการปฏิบัติงานท่ีทานไดนําความรูไปประยุกตใช พรอมท้ังปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

(1)  
ความรู/ทักษะที่ไดจากการฝกอบรม 

(2)  
การนําความรู/ทักษะจากขอ 1 
ไปใชในการปฏิบตัิงานอยางไร 

(3) 
ปญหา/อุปสรรคในการนําความรูจาก

ขอ 1 ไปใชในการปฏิบัติงาน 

1. …………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

1.1 ………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

1.2 …………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

1.1 ………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

1.2 …………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

2. …………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

2.1 ………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

2.2 …………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

2.1 ………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

2.2 …………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หัวขอวิชา................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลา.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
วิทยากร..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
รูปแบบ/วิธกีารท่ีใชในการฝกอบรม (เชน บรรยาย, ฝกปฏิบัติ, ศึกษาดูงาน ฯลฯ)…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดานอ่ืนๆ.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูผานการฝกอบรม 

(                                          ) 
                                                       วันท่ี............./........................./................... 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมในครั้งน้ี 

สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร 053-152588 ตอ 401 
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ภาพการปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม 

 
 

 
รับลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 

 

 

 

 
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) กลาวรายงานการฝกอบรม ในพิธีเปดการฝกอบรม 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 
พิธีเปดการฝกอบรม 

 

 

 
หัวหนาฝายฝกอบรมกลาวแนะนําวิทยากร 
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บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม ชวงเวลาพักรับประทานอาหารวาง 

 
 
 

 
บันทึกภาพระหวางการจัดฝกอบรม 
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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 1. นายเสฐียร  วัชราธวิัฒน ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
 2. นางสาวรัตนา  ขันสุภา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 3. นางสาวอรัญยา  จงกล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

คณะผูจัดทํา 
 1. นางสาวรัตนา  ขันสุภา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 2. นางสาวอรัญยา  จงกล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 3. นางสาววรรณิสา  บวัเข็ม เอกชนดําเนินงาน  
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