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 แบบฟอรมหนงัสือเชิญวทิยากร 

 

 
 
ที่ กษ............./................. กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร กทม. 10200 

 วันที่........................................... 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร 

เรียน  อาจารย........................................................... 

อางถึง (ถามี)  ............................................................................................................................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี)  .................................................................................................................................. 

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ กาํหนดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “................................” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ...................................................................................................................... 

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

ผูเขารับการอบรมประกอบดวย........................................จาํนวน...............คน โดยจัดอบรมระหวางวันที่

...........เดือน........................ พ.ศ. ............ณ...............................รายละเอียดตามสิง่ที่สงมาดวย 

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาเหน็วา..............................เปนผูมีความรูและประสบการณ

เปนอยางมาก จึงขอเรียนเชญิทานเปนวทิยากร บรรยายในหวัขอ “........................................................” 

วันที่.............เดือน......................พ.ศ. .............เวลา..............ถงึ................น. ณ................................... 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะหเปนวทิยากรบรรยายตามหัวขอวิชา วัน เวลา และ

สถานที่ดังกลาวดวย จะเปนพระคุณยิง่ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

สํานัก.................................... 

โทรศัพท................................ 

โทรสาร................................. 

ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส.......................... 



 แบบฟอรมหนงัสือถึงผูวาราชการจังหวัด 

 

 
 
ที่ กษ............./................. กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร กทม. 10200 

 วันที่........................................... 

เร่ือง  โครงการฝกอบรม หลักสูตร “....................................................................” 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด........................................................... 

อางถึง (ถามี)  ............................................................................................................................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย  โครงการฝกอบรมพรอมรายละเอียด  จํานวน  1  ชุด 

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ กาํหนดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “................................” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ...................................................................................................................... 
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วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ............ณ...............................รายละเอยีดตามสิ่งที่สงมาดวย 

 ในการนี้ กรมสงเสริมสหกรณขอใหขาราชการตามรายชือ่ที่แนบ เขารบัการอบรม โดย

เดินทางไปลงทะเบยีนในวนัที่...................เดือน............................พ.ศ. ................เวลา................น. 

ณ........................................................ 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหขาราชการเขารับการอบรมตาม 

วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จะเปนพระคุณยิง่ 

  ขอแสดงความนับถือ 
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แบบตอบรับวิทยากร 
 

กรุณาตอบแบบสอบถาม  เพื่อประโยชนในการเตรียมการ  และกรุณาสงคืนผูรับผิดชอบโครงการ 
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ชื่อวิทยากร........................................นามสกุล ................................................................................ 

หลักสูตร........................................................หวัขอ ......................................................................... 

วันที่บรรยาย................................................... เวลา.......................................................................... 

โปรดทําเครือ่งหมาย     ในชอง    ที่ทานตองการ 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 

 1.1 ไป    นาํรถสวนตัวไปเอง 

     ใหรถไปรับ  ที.่..........................วนัที่........./.........../.........เวลา.............น. 

 1.2 กลับ    กลับรถสวนตัว 

     ใหรถไปสง  ที่...........................วนัที่........./.........../.........เวลา.............น. 

2. เอกสารประกอบคําบรรยาย    จํานวนตนฉบับ....................ชุด 

 2.1 ทางเจาหนาที่ตองจัดพมิพเอกสารใหม หรือไม 

     ตอง    ไมตอง 

 2.2 สงเอกสารตนฉบับภายในวนัที.่................/....................../.................. 

3. อุปกรณที่ใชในการบรรยาย 

     ทวี ี    สไลด 

     วีดีโอ    เครื่องเลนเทป 

     Projector for transparency    แผนใสเปลา 

     Projector for paper    อ่ืน ๆ  คอื......................................... 

4. สามารถบนัทึกวีดโีอ หรือเทป การบรรยายของทานไดหรือไม 

     อนุญาต    ไมอนุญาต 

 

   ลงชื่อ............................................ 

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



แบบตอบรับการฝกอบรม 

 

ใบตอบรับการฝกอบรม หลกัสูตร : ................................................................................................... 

 

ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว ................................................นามสกุล ............................................ 

ตําแหนง........................................ฝาย.......................................สวน............. ................................. 

แผนก........................................................................ 

 

มีความประสงค    เขารับการอบรม    ไมเขารับการอบรม 
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   วันที่................/.................../............... 
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หัวขอวิชา  “............................................................................................” 
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สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................................. 

ที่ตั้ง ................................................................................................................................................ 

โทรศัพท (ทีท่าํงาน) .......................................................................................................................... 

 (ที่บาน).............................................................................................................................. 

 
ประวัติการศกึษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี   สาขา.....................................สถาบัน ........................................................ 

ระดับปริญญาตรี สาขา.....................................สถาบัน ........................................................ 

ระดับปริญญาโท สาขา.....................................สถาบัน ........................................................ 

ระดับปริญญาเอก สาขา.....................................สถาบัน ........................................................ 

อ่ืน ๆ  .............................................................................................................................................. 

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

ประวัติการทาํงาน 
1.   .................................................................................................................................................. 

2.   .................................................................................................................................................. 

3.   .................................................................................................................................................. 

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝกงาน 
1.   .................................................................................................................................................. 

2.   .................................................................................................................................................. 

3.   .................................................................................................................................................. 

ความชาํนาญเฉพาะดาน.................................................................................................................. 

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

   ลงนาม................................................... 

   วันที่................/.................../............... 



รายละเอียดหัวขอวิชา 
 

1. ชื่อวิชา :  ……………………………………………………………………………………. 

 วิทยากร :  ……………………………………………………………………………………. 

 วัตถุประสงค :  ……………………………………………………………………………………. 

 หัวขอยอย :  1.1 ………………………………………………………………………………. 

  :   1.2 ………………………………………………………………………………. 

  :   1.3 ………………………………………………………………………………. 

 วิธีการ :  ……………………………………………………………………………………. 

 เวลา :  ……………………………………………………………………………………. 

 

2. ชื่อวิชา :  ……………………………………………………………………………………. 

 วิทยากร :  ……………………………………………………………………………………. 

 วัตถุประสงค :  ……………………………………………………………………………………. 

 หัวขอยอย :  2.1 ………………………………………………………………………………. 

  :   2.2 ………………………………………………………………………………. 

  :   2.3 ………………………………………………………………………………. 

 วิธีการ :  ……………………………………………………………………………………. 

 เวลา :  ……………………………………………………………………………………. 

 

3. ชื่อวิชา :  ……………………………………………………………………………………. 

 วิทยากร :  ……………………………………………………………………………………. 

 วัตถุประสงค :  ……………………………………………………………………………………. 

 หัวขอยอย :  3.1 ………………………………………………………………………………. 

  :   3.2 ………………………………………………………………………………. 

  :   3.3 ………………………………………………………………………………. 

 วิธีการ :  ……………………………………………………………………………………. 

 เวลา :  ……………………………………………………………………………………. 

 



แบบ Checklist การจัดเตรยีมโครงการฝกอบรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ ผล 

1 จัดทํารายละเอียดโครงการ    

2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ    

3 CONFIRM  สถานที ่    

4 CONFIRM  วิทยากร    

5 จดหมายเชิญผูเขาอบรม    

6 จดหมายเชิญแขกผูมีเกียรต ิ(ถามี)    

7 จดหมายเชิญประธานในพิธ ีเปด-ปด    

8 จดหมายเชิญวิทยากร    

9 ประวัติวิทยากร    

10 รางคํากลาวเปด – ปด    

11 รายชื่อผูเขาอบรม / ใบลงทะเบียน    

12 เอกสาร / แฟมประกอบการอบรม    

13 ปายตาง ๆ เชน ปายชื่อผูเขาอบรม ,  

ปายลงทะเบียน , ปายโครงการ , ปายบอกทิศทาง 

   

14 อุปกรณในการอบรม เชน HP, TV, VIDEO, MIC, 

WHITEBOARD, SLIDE, TAPE 

ปากกาเขียนแผนใส , แผนใส 

   

15 เครื่องดื่ม / อาหารวาง / อาหารกลางวนั    

16 แบบประเมินผลวิทยากร / โครงการ    

17 จัดเตรียมสถานที ่/ โตะ – เกาอี้ผูเขาอบรม จัดแบบ 

Classroom / U-Shape / V-Shape / Theater  

โตะวิทยากร , โซฟารับแขก, โตะลงทะเบียน,  

โตะจัดอาหารวาง 

   

18 รับลงทะเบยีน / จายเอกสาร    

19 ดําเนนิรายการ / แนะนาํ – ขอบคุณวิทยากร    

20 การถายรูป , กลอง , ฟลม    

21 Note เนื้อหาการบรรยายของวทิยากร    



ที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ ผล 

22 จัดทําเช็ค / เงนิคาตอบแทนวิทยากร , สถานที่ , 

อาหาร 

   

23 จดหมายขอบคุณวิทยากร , ผูเกี่ยวของ    

24 สรุป / รายงานผลการอบรม / งบประมาณ    

25 บันทกึประวัตผูิผานการอบรม    

 



แบบฟอรมรบัลงทะเบยีนลงทะเบยีนผูเขารับการอบรม 
 

โครงการฝกอบรม หลักสูตร ...................................................... 

วันที่...................................................... 

ณ.................................................................. 

ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน ลงชื่อเชา ลงชื่อบาย 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


