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Introduction

ยินดีต้อนรบั
ท ำควำมรู้จกั

กำรอบรมตลอดสปัดำห์
ควำมคำดหวงั

กำรจดักำรเรื่องควำมเป็นอยู่



แนะน าตัว 
• ให้ทุกคนยืนขึน้เรียงเป็นวงกลมตามวนั เดือน ปี เกดิ

• ช่ือ-นามสกลุ   ช่ือเล่น

• ต าแหน่ง 

• หน้าที่รับผดิชอบ ในองค์กร 

• ประสบการณ์เกีย่วกบัด้านการตอบสนองภยัพบิัติ

• ค าบรรยายลกัษณะตนเอง หรือ ฉายา หรือคติประจ าตวั (ห้ามซ ้า)

คนอยู่หน่วยเดียวกนัให้มายืนใกล้กนั นับ 1-5



Background Information: ทีม่า
ยทุธศาสตร์ ของ IFRC ปี 2563 (2020) 

‘Save lives, protect livelihoods, and strengthen recovery 
from disasters and crises’

ช่วยชีวติ ปกป้องวถิีชีวติ และสร้างความเข้มแข้งในการฟ้ืนฟูหลงั
เกดิภัยพบิัติและวกิฤตการณ์ต่างๆ

ร่างยทุธศาสตร์ สภากาชาดไทย ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที ่3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  : การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยโดยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและ
เตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติ 



จาก หนังสือ Sphere project
Humanitarian agencies... enable aid workers to have 

the knowledge, skills, behaviours and attitudes to plan 
and implement an effective humanitarian response with 

humanity and respect. 

องค์กรด้านมนุษยธรรม  ช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิาน มคีวามรู้ ทกัษะ 
พฤติกรรม รวมทั้งทศันคต ิทีย่ดึมัน่ในหลกัการมนุษยธรรม 
วางแผนและปฏิบัตกิารเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน

มนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพ



วตัถุประสงค์ในการจัดการอบรม

• To develop emergency managers and strengthen the 
emergency management capacity in province level to ensure 
first hand response for the people affected any kind of 
disasters.

• เพื่อพฒันาศักยภาพแก่ผู้จัดการด้านภยัพบิัต ิโดย
เสริมสร้างทกัษะและศักยภาพด้านการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินตัง้แต่ระดับจังหวัดเพื่อความม่ันใจใน
การตอบสนองภยัพบิัตต่ิางๆ ในเบือ้งต้น



ความคาดหวงัของผู้เข้ารับการอบรม

• เขียนบนกระดาษ Post it แล้วน าไปติดที่
Flip Chart



เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

• มีความเข้าใจในเร่ืองระบบบริหารจัดการภัยพบิัติเพิม่ขึน้
• ได้พฒันาศักยภาพ ภายใต้หลกัการของการประเมินความเสียหายและ

ความต้องการ ในด้านต่างๆ  รวมทั้งการตอบสนองภัยพบิัติตามกฏบตัร
มนุมยธรรมและมาตรฐานขั้นต ่า

• สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิานตอบสนองภัยพบัิติ
• สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับปรุงและพฒันารูปแบบของการ

ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• มีการเตรียมพร้อมและการตอบสนองภัยพบิัติอย่างมีประสิทธิภาพ



การพฒันาทีม ทีมพลวติัTeam Development

Team Dynamics

• Team work : ความร่วมมือหรือรวมกนัของกลุม่บคุคลท่ีท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมด้วยวตัถปุระสงค์ร่วมกนั

• เม่ือคณุเข้าร่วมหรือได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมทีมคณุจะต้องยอมรับ
โดยปริยายและรับผิดชอบในการช่วยเหลือกลุม่ให้บรรลเุปา้หมาย

• ผลงานของคณุในฐานะสมาชิกของทีม จะเป็นสิง่สง่เสริมให้คณุเข้าใจ
ยิ่งขึน้ในเร่ืองของการท างานเป็นทีม  และปฏิบตัิอย่างไรในฐานะสมาชิก
ของทีม



การจดัตัง้ทีม

พายุ
หาจดุร่วม

การปฏิบตัิ
การเดินทาง



บทบาทหน้าที่ของหน่วยเคล่ือนที่เร็ว (NDRT)

• เตรียมพร้อมด้านบคุลากร เคร่ืองมืออปุกรณ์ เคร่ืองอปุโภค
บริโภค

• ประเมินความเสียหายและความต้องการ
– เคร่ืองอปุโภค-บริโภค

– น า้ สขุาภิบาลและการสง่เสริมสขุอนามยั

– ด้านการแพทย์: หน่วยแพทย์ หน่วยผ่าตดั หน่วยปฐมฯ,PS

– Logistics, IT

• ประสานงานด้านข้อมลูและการร้องขอสนบัสนนุตา่งๆ 

• ร่วมปฏิบตัิงานกบัเหลา่กาชาดจงัหวดั



การอบรมตลอดสัปดาห์

• ข้อตกลงกลุ่มเบ้ืองต้น (Ground Rule)

• Teamwork

• แบ่งกลุ่ม

• จัดตั้งช่ือกลุ่มมอบหมายหน้าทีรั่บผดิชอบ

• การประเมนิผล Pre-test /Post-test

• มุม อาหารสมอง สามารถยืมหนังสือได้



Ground Rule

• เปล่ียนโทรศพัทเ์ป็น Mode สัน่ รับเฉพาะสายท่ีจ าเป็น 
ดา้นนอก

• ตรงต่อเวลา
• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและงานกลุ่ม
• ตั้งใจ  และไม่คุยหรือส่งเสียงใหเ้พื่อนเดือดร้อน ร าคาญ
• เขา้ใจในความแตกต่าง 
• ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
• อยูร่่วมการอบรมจนครบ ไม่โดดเรียน



มอบหมายหน้าทีก่ลุ่ม
Group/Day Mon Tue Wed Thus Fri

A
Alpha

MC Energize Recap Time Keeper

B
Bravo

Energize Recap Time Keeper MC

C
Charlie

Recap Time Keeper MC Energize

D
Delta

Time Keeper MC Energize Recap

E
Echo

MC 
Farewell 

party



การอบรมตลอดสัปดาห์

• เอกสารทุกคนจะได้หนังสือ 2 เล่ม
• บางวนัมเีอกสารแจกช่วงเช้าโดยกลุ่มที่รับมอบหมาย
• จะมกีารทบทวนบทเรียน Recap กนัทุกเช้า โดย ใช้ Flip 

Chart หรือ การตอบค าถาม หรือ เกมส์ ฯลฯ ยกเว้นการ
น าเสนอโดย power point

• ในห้องเรียนไม่ม ีWifi จะเตรียม Computer พร้อม password
สัญญาณ Internet ไว้ให้ 1 เคร่ือง สามารถขอใช้ได้ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน



การอบรมตลอดสัปดาห์

• การอบรมจะมบีางวนัที่เลกิ 6 โมงเยน็ เน่ืองจากขอใช้เวลา
ให้เตม็ทีแ่ละมปีระโยชน์สูงสุด จึงได้ขอให้พกัทีโ่รงแรม
ทุกคนแม้จะอยู่ในพืน้ทีก่ต็าม

• การรับประทานอาหารเยน็ จะมรีถรับ-ส่ง ไปทีต่ลาด

ส าหรับเร่ืองเวลา ขอให้ตกลงกนั

• วนัพฤหัสบด ีม ีFarewell Party (Dinner)



Key person 
• หัวหน้าทีม สุกญัญา (หลนิ)

• พธีิกร คุณอสิราภรณ์ คุณแน่งน้อย(บี,แน่ง)

• มุมอาหารสมอง    กิฟ๊ หลนิ

• ทีพ่กั คุณอสิราภรณ์ กฤวสิรา (บี เพญ็)

• รับกญุแจห้อง คุณอสิราภรณ์ คุณสุกญัญา (บี,น้อย)    

• อเิลคโทรนิค ไฟล์    คุณอสิราภรณ์ คุณอุดม (บี,ดม) 

• การเงนิ ค่าเดนิทาง  คุณอภญิญา (มด) 

• อาหาร รถรับ-ส่ง ตลาด   คุณจลนั (แดง)

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญงิใส่กางเกงได้




