
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การวิเคราะหความจําเปน 
ในการฝกอบรม (Training need

  
- การจัดทําโครงการฝกอบรม

 

โดย 
กองบญัชาการศึกษา 

       สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 

Training need)  

การจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

ติ



 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 
 

 

 
 
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2552 กําหนดให

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ (ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาขาราชการตาํรวจ เพื่อกําหนดทิศทางและมาตรฐานเปนเกณฑ
ใหหนวยตางๆ ยึดถือปฏิบัติ (จ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางและ
พัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝกอบรม
ขาราชการตํารวจ และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจางในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ  

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) และการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบงาน 
ดานการฝกอบรม  เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานจัดการฝกอบรม ทั้งในสวนของการสราง
หลักสูตร การเขียนโครงการอยางเปนขั้นตอน โดยสวนหนึ่งไดรวบรวมขอมูลและรวมกันวิเคราะห 
องคความรูจากการดําเนินงานใน “โครงการสัมมนาการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
(Training need) เพ่ือจัดทําแผนการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561” 

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ขอขอบคุณ ดร.นนทวัฒน สุขผล           
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน ที่ไดใหความรู แนวทาง ตลอดจนให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะอํานวยประโยชนสําหรับหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศกึษาอบรม และฝกอบรมขาราชการตํารวจ สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการฝกอบรม ทําใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับทางราชการ 

  
 

กองบัญชาการศึกษา สาํนักงานตํารวจแหงชาติ 
                                                                        มีนาคม 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 

คํานาํ 



 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 
 

 
 
 

     หนา 
สวนที่ 1  บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคัญของคูมือ       1 
วัตถุประสงค          2 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        2 

  
สวนที่ 2 การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need)    3 

 
สวนที่ 3 การจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา      

แนวทางการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอน       8 
- ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการฝกอบรม/สัมมนา       9 
- ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางการฝกอบรม/สัมมนา    1๕ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการฝกอบรม/สัมมนา    1๖ 
 

 
บรรณานุกรม          1๘ 
ภาคผนวก          ๑๙

สารบัญ 



   ๑ 
 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 
 

 

สวนที่ ๑ 
 

บทนาํ 
ความเปนมาของคูมือ  

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีอนุมัติลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ทายหนังสือกองบัญชาการ
ศึกษาท่ี 0034.221/303 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 ใหกองบัญชาการศึกษาดําเนินการ
โครงการสัมมนาการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพ่ือจัดทําแผน         
การฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และใหจัดทําคูมือ     
การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรม และคูมือ
การจัดทําโครงการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม ในรูปแบบวีดีทัศนหรือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางเปนองคความรู 

กองบัญชาการศึกษา ไดดําเนินการโครงการสัมมนาการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
(Training need) เพ่ือจัดทําแผนการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรทแอนด 
โฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบรอยแลว โดย ดร.นนทวัฒน สุขผล รองผูอํานวยการ   
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน ไดใหเกียรติเปนวิทยากร ผูเขารวมสัมมนาเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับผูกํากับการถึงรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานการฝกอบรมจากหนวยงาน   
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวม 120 คน จากการสัมมนาผูเขารวมสัมมนามีการเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการหาความจําเปนในการฝกอบรมอยางเปนระบบ มีการจัดทําโครงการฝกอบรมให
สอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม และวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมบุคลากรในหนวย
ของตนเองและนําไปสูการจัดทําโครงการ/ออกแบบ หรือกําหนดหลกัสูตรการฝกอบรม 

ดังน้ัน เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สามารถจัดทําโครงการ/ออกแบบ หรือ
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการวิเคราะหความจําเปน      
ในการฝกอบรม (Training need) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหการหาความจําเปนในการ
ฝกอบรมที่เปนรูปธรรมชัดเจน และเปนเครื่องมือในการนําองคความรูไปเปนแนวทางในการจัดทํา
โครงการฝกอบรม/สัมมนา ใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ความสําคัญของคูมือ 

การฝกอบรมของขาราชการตํารวจ ถือเปนการพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพการจัดฝกอบรมน้ันจึงตองทําอยางมีแบบแผนขั้นตอน ดําเนินการ
วิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 



   ๒ 
 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 
 

ประกอบกับในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแขงขัน 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกรตางๆ ไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ สถานการณเหลานี้เรียกวา “VUCA World”  ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ
สําหรับองคกรที่ตองเขาใจ และตองเตรยีมพรอมรับมือใหทันกับสถานการณ เพื่อนําไปวิเคราะหปญหา
ตางๆ ตลอดจนจัดสรางหลักสูตรการฝกอบรม และนําไปปฏิบัติเพื่อใหการทํางานสามารถรับมือกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ องคประกอบสวนหนึ่งอันจะชวยใหการจัดสรางหลักสูตรการฝกอบรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง คือ คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training 
need) เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมและการจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา ใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการฝกอบรม ซึ่งคูมือดังกลาวถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบ
ในการจัดการฝกอบรม สามารถศึกษาเบื้องตนกอนลงมือปฏิบัติงานจริง และเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบงานดานการฝกอบรม   
ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานจัดการฝกอบรม ทั้งในสวนของการสรางหลักสูตร การเขียน
โครงการ และการจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา อยางเปนข้ันตอน 

2. เพื่อใหขาราชการตํารวจไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และทําให
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่เกิดความเขาใจภาพรวมของงานไดในระยะเวลาอันสั้น 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบงานการฝกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
บุคลากรและการดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมอยางเปนระบบ เขาใจในภาพรวมของงานที่จะตอง
ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติจริงได 



 

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
(Training need)

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
Training need) 

 
 

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 



๔ 
 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 

 
 
 
 

 

สวนที่ 2 
 
 

 การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) 
 

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) คือการคนหาปญหาที่
เกิดขึ้นในองคกรหรือในหนวยงาน วามีปญหาเรื่องใดบางที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําให
ทุเลาลงไดดวยการฝกอบรม รวมไปถึงการพยายามหาขอมูลดวยวา กลุมเปาหมายที่จะตองเขารับการ
อบรมเปนกลุมใด ตําแหนงงานอะไร มีจํานวนมากนอยเพียงใด มีภารกิจใดบางที่ควรจะตองแกไข 
ปรับปรุงดวยการฝกอบรม โดยจะตองวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need)   
ใหสอดคลองกับความสําคัญของงานซึ่งจะพิจารณาจากการขาดทักษะ ความรู และความสามารถ   
ทั้ง 3 ดาน (KSA : Knowledge, Skill, Attribute)  

ดังนั้น ความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need) คือสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
และเปนสถานการณที่เปนปญหาตอผลสาํเร็จของงานอาจเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ 
และทัศนคติที่เหมาะสมซึ่งอาจแกไขไดดวยการฝกอบรมนั่นเอง 

การประเมินความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need) ถือเปนกระบวนการ
เบื้องตน ท่ีจะนํามาใชสรางความรูความเขาใจในการออกแบบโครงการนั้นตองมีความสอดคลองกับ
ความสําคัญของงาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพของหนวยงาน   
ประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานความรู (Knowledge) เชน ขาดความรูในหนาที่การงานที่ทํา หรือมีความรู         
ไมเพียงพอ เปนตน 

2. ดานทักษะ (Skill) เชน ขาดทักษะในการทํางาน ทํางานชา หรือทํางานไมเปน เปนตน 
3. ดานคุณลักษะภายใน (Attitudes) เชน ขาดความสนใจในการทํางาน ไมอยาก

ทํางาน ขาดความทุมเทในการทํางาน เปนตน 
 
 ตัวอยางการประเมินความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need) 
 
ขาราชการตํารวจ สายงานดานการสืบสวน การสอบสวน การปองกันปราบปราม และ

การจราจร รวมกันวิเคราะหและสรางหลักสูตรการฝกอบรม “เก่ียวกับปญหาดานงานจราจร” โดย
พิจารณาความสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need) ทั้ง 3 ดาน คือ 



๕ 
 

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 

 
 
 
 

- ดานความรู (Knowledge) : บุคลากรไมสามารถอธิบายขอกฎหมายใหประชาชน  
เขาใจได เนื่องจากขาดความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน พ.ร.บ.จราจร ป.วิอาญา 
และ ป.อาญา เปนตน  

- ดานทักษะ (Skill) : บุคลากรขาดทักษะดานการสื่อการ เชน การใชนํ้าเสียงไมสุภาพ       
กับประชาชนในขณะปฏิบัติหนาที่ ขาดความรูและความชํานาญในการใชสัญญาณมือและสัญญาณ
นกหวีด ขาดการประสานงานและการบูรณาการในการแกไขปญหาดานการจราจรกับหนวยงานพื้นที่
ขางเคยีง 

- ดานคุณลักษะภายใน (Attribute) : บุคลากรมุงแตผลประโยชนสวนตนทําใหมีการ
ตั้งเปาหมายในการจับกุมผูกระทําความผิดเพ่ือหวังแตเงินรางวัล ไมรับฟงความเห็นของประชาชน 
ขาดจิตสํานึกในการใหบริการ และเปนตัวอยางใหแกบุคลากรที่เขาใหมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ     
ในสิ่งท่ีไมพึงประสงค 

จากการวิเคราะหพิจารณาความสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรมขางตน       
จึงสรางหลักสูตรการฝกอบรม คือ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพขาราชการตํารวจในสายงาน
จราจรเพื่อใหเปนสุภาพบุรุษจราจร”  

นอกจากนี้ยังตองนําความจําเปนมาวิเคราะหโดยกําหนดตามลําดับความสําคัญของ
ปญหาหนวยงาน และประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม โดยไดแบงประเภทของความจําเปน
ในการฝกอบรม ดังนี้ 

ประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม  
1. ความจําเปนระดับองคกร (Organization needs) ความจําเปนในการฝกอบรมที่มุง

ปรับระดับความสามารถของบุคคลและขององคกรทั้งในปจจุบัน และอนาคต เปนความประสงคของ
องคกรที่จะยกระดับเปาหมายขององคกร และความพึงพอใจของบุคลากรใหสูงข้ึน เปนการพัฒนา
ศักยภาพขององคกรและบุคคลในระยะยาวอีกดวย เชน โครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับความรู
ความสามารถของขาราชการตํารวจในบางเร่ือง และโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการ
ตํารวจทุกระดับ เปนตน 

2. ความจําเปนระดับหนวยงาน (Functional needs) ความจําเปนระดับหนวยงาน 
แหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ สภาพการณหรือปญหาของผูปฏิบัติงานตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ซึ่งมักจะ
มีสภาพการณหรือปญหาคลายๆ กัน เชน ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบั ติหนาที่ดานงานจราจร           
อาจมีปญหาไมสามารถทําหนาที่ดานงานจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจแกไขปญหาดวยการไป   
เขารับการฝกอบรมดานงานจราจร เปนตน  

3. ความจําเปนระดับบุคคล (Individual needs) เปนสภาพการณหรือปญหาของบุคคล
ในองคกร ซึ่งอาจจะตองแกไขดวยการฝกอบรมเพื่อใหองคกรสําเร็จตามจุดมุงหมาย สวนใหญความ
จําเปนในระดับนี้มักไมคอยเห็นเดนชัดจึงจําเปนจะตองคนหาจากการสํารวจ การสัมภาษณเชิงลึก 
หรือการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เปนตน 



คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
 
 

ดังน้ัน การหาความจําเปนในการฝกอบรม จึงหมายถึง 
เก่ียวกับงานหรือบุคคลในหนวยงาน ซ่ึงสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อจะชวยทําใหหน
หรือองคกรสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคไดดีเพิ่มขึ้น
ของผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม ที่จะทําการสํารวจและวิเคราะหเพื่อแยกแยะคนหาปญหา
ดังกลาว   

ทั้งนี้ สภาพการณท่ีเปนปญหา และแสดงถึงความจําเป
ปรากฏชัดแจง และเปนสภาพการณท่ีซับซอนจําเปน
วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายหลายวิธี เชน การสํารวจ 
การสังเกตการณ การทดสอบ และการประชุม เปนตน

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม ถือเปนข้ันตอนแรกที่สําคัญของ 
ฝกอบรม (The Training Process) 
ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
แสดงไวดังนี ้

ดังที่ระบุในแผนภูมิดังกลาวขางตน กระบวนการฝกอบรมมีข้ันตอนที่สําคัญ 
ซึ่งขาราชการตํารวจที่มีหนาที่ความรับผิดชอบงานการฝกอบรมควรจะตองดําเนินการในแตละ
อยางครบถวน เพื่อใหเกิดเปนระบบ

จากกระบวนการฝกอบรมทั้ง 
ซึ่งนําไปสูการจัดทําโครงการฝกอบรม
ฝกอบรมอยางเปนขั้นตอนโดยมี

 
คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม

 

ดังนั้น การหาความจําเปนในการฝกอบรม จึงหมายถึง “การคนหาสภาวะที่มีปญหา
เก่ียวกับงานหรือบุคคลในหนวยงาน ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อจะชวยทําใหหน
หรือองคกรสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคไดดีเพิ่มข้ึน” 
ของผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม ท่ีจะทําการสํารวจและวิเคราะหเพื่อแยกแยะคนหาปญหา

ทั้งน้ี สภาพการณที่เปนปญหา และแสดงถึงความจําเปนในการฝกอบรมอาจ
ชัดแจง และเปนสภาพการณที่ซับซอนจําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพ่ือคนหา 

วิธีการท่ีใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายหลายวิธี เชน การสํารวจ 
การสังเกตการณ การทดสอบ และการประชมุ เปนตน 

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม ถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญของ 
The Training Process) หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรม

ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และ
ลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ตามแผนภูมิ “กระบวนการฝกอบรม

ภาพแสดง “แผนภมูกิระบวนการฝกอบรม” 
 

ดังที่ระบุในแผนภูมิดังกลาวขางตน กระบวนการฝกอบรมมีขั้นตอนท่ีสําคัญ 
ที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานการฝกอบรมควรจะตองดําเนินการในแตละ

เปนระบบที่มคีวามสมบูรณ และเกิดผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย 
จากกระบวนการฝกอบรมท้ัง 4 ขั้นตอน สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ

โครงการฝกอบรม หรือหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน 

๖ 
 

เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

การคนหาสภาวะที่มีปญหา
เกี่ยวกับงานหรือบุคคลในหนวยงาน ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพ่ือจะชวยทําใหหนวยงาน

” และเปนหนาที ่      
ของผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม ที่จะทําการสํารวจและวิเคราะหเพ่ือแยกแยะคนหาปญหา

ในการฝกอบรมอาจมีทั้งท่ี
ตองวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อคนหา 

วิ ธีการท่ีใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายหลายวิธี เชน การสํารวจ          

การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม ถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญของ กระบวนการ
ที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู 

องใดเร่ืองหนึ่ง และ
กระบวนการฝกอบรม” ท่ีได

 

ดังที่ระบุในแผนภูมิดังกลาวขางตน กระบวนการฝกอบรมมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน      
ที่มีหนาที่ความรบัผิดชอบงานการฝกอบรมควรจะตองดําเนินการในแตละขั้นตอน

ความสมบูรณ และเกิดผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย  
ขั้นตอน สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ      

ใหสอดคลองกับความจําเปนในการ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 



๘ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

 

  สวนที่ 3 
 

การจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
 
การจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนาคือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่จัดการ

ฝกอบรม เพ่ือนําไปใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานจัดการฝกอบรม/สัมมนา ซึ่งแบงเปนขั้นตอน 
ในแตละกิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการฝกอบรม/สัมมนา 
ขั้นตอนที่ ๑ รางโครงการฝกอบรม/สัมมนา สรรหาวิทยากรและสถานที่ 
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 แจงเวียนผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 ประสานงานดานตางๆ ในการฝกอบรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางการฝกอบรม/สมัมนา 
ขั้นตอนที่ 6 ลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 7 เปดการฝกอบรม/สัมมนา 
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา 
ขั้นตอนที่ ๙ ปดการฝกอบรม/สัมมนา 

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการฝกอบรม/สัมมนา 
ขั้นตอนที่ 1๐ ประเมินผลการฝกอบรม/สัมมนา 

ขั้นตอนที่ 1๑ ดําเนินงานดานงบประมาณ/ทําหลักฐานการเบิกจาย 
ขั้นตอนที่ ๑๒ รายงานผลการฝกอบรม/สัมมนาตอผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนที่ ๑๓ รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ ๑๔ ติดตามผลหรือเผยแพรผลการดาํเนินงานโครงการ 



๙ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการฝกอบรม/สัมมนา 
 

ในการจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา การเตรียมงานไวลวงหนาเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยภายในเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมงาน 
ดังตอไปนี ้

 
ขั้นตอนที่ ๑ รางโครงการฝกอบรม/สัมมนา สรรหาวิทยากรและสถานที่ 

ในข้ันตอนการรางโครงการฝกอบรม/สัมมนา ติดตอวิทยากร และหาสถานที่            
จะประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

๑.1 การรางโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
รางหลักสูตรการจัดโครงการที่จะฝกอบรม โดยระบุปญหาและความจําเปนที่

จะตองมีการฝกอบรม กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม กําหนดกลุมเปาหมายหัวขอวิชา ขอบเขต
เนื้อหา โดยการฝกอบรมจะตองวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Assess the need) ใหสอดคลอง
กับความสําคัญของงานซึ่งจะพิจารณาจากการขาดทักษะ ความรู และความสามารถ ทั้ง 3 ดาน     
(KSA : Knowledge, Skill, Attribute) 

1.2 สรรหาวิทยากร 
 คัดเลือก สรรหา วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม

กับหัวขอที่จะบรรยาย โดยพิจารณาจากประวัติ และประสบการณในการบรรยายที่ผานมา ประสาน
เชิญวิทยากรอยางไมเปนทางการ แจงรายละเอียดหัวขอ ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค วัน เวลา 
สถานที่ และกลุมผูเขารบัการฝกอบรม ระบุจํานวน อายุ เพศ ระดับการศึกษา/ตําแหนง 

1.๓ ติดตอและสรรหาสถานที่ 
ติดตอประสานจองสถานที่ ควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมท่ี

กําหนดในโครงการฝกอบรม/สัมมนา หองพัก หองอาหาร หองฝกอบรม สถานที่ทํากิจกรรม ตลอดจน
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะตองมีความพรอม และควรที่จะสํารวจสถานที่กอนจัดฝกอบรม   
หากสถานที่ฝกอบรมอยูตางจังหวัด ควรศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับสถานที่เพิ่มเติมผานเว็บไซตของ
โรงแรม หรือสถานท่ีนั้นๆ (ถามี) หรือสอบถามจากพนักงานขาย (Sales) ของโรงแรมที่พัก  
 
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงการ 

เปนการเขียนรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา โดยตองมี
องคประกอบในการเขียนโครงการดังนี้ 

๒.๑ ชื่อโครงการ 
ชื่อโครงการเปนสิ่งสาํคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเปนตัวบอกใหเราได

ทราบวาจะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผูที่จะเขารวมโครงการไดอยางมาก ดังนั้นควรตั้งชื่อ
โครงการที่มีความสรางสรรค ใชภาษาที่ทําใหติดตาคน จําไดงาย ควรเปนชื่อสั้นๆ กะทัดรัด ไมกวาง
จนเกินไป และตองสามารถทําใหผูอานมองเห็นภาพหรือคะเนวิธีการดําเนินงานของโครงการไดทันที  



๑๐ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

 
๒.๒ ผูรับผิดชอบโครงการ 

ใหระบุชื่อหนวยงานซึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบโครงการใหชัดเจน หากมีปญหา
สามารถติดตามและตรวจสอบได 

๒.3 หลักการและเหตุผล 
เปนการเขียนเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการข้ึน ความสําคัญ

ของปญหาใหสอดคลองกับการวิเคราะหความจําเปน (Assess the need) ทําการเรียบเรียงใหเห็นถึง
ความจําเปนท่ีตองดําเนินการฝกอบรมหรือสรางหลักสูตรท่ีตองจัดทําโครงการข้ึน อาจอางนโยบาย 
ขอกําหนด กฎหมาย ฯลฯ การเขียนในหัวขอน้ีถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเกิดการพิจารณาอนุมัติ
หรือไมก็ได ควรเรียบเรียงภาษาที่สื่อสารใหเขาใจงายและมีความชัดเจน 

๒.4 วัตถุประสงค 
เปนการกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดจากการดําเนินโครงการ ควรเขียนให

ชัดเจน รัดกุม เขาใจงาย โดยเขียนใหสอดคลองกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สิ่งที่เกิดข้ึนนั้น
จะตองวัดผลและปฏิบัติได ใหระบุเปนขอๆ ไมควรเกิน ๓ ขอ เพราะจะชวยใหผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามกรอบที่กําหนดไวจริง 

๒.5 เปาหมาย 
จํานวนผูเขาฝกอบรม/สัมมนา กลุมเปาหมาย ควรแยกตามระดับ ตําแหนง ทักษะ 

ความรู และพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน และมีปญหาอันเน่ืองมาจากการวิเคราะหความจําเปน (Assess 
the need) ท่ีแตกตางกัน เพื่อใหการฝกอบรมน้ันมีประสิทธิผล ควรกําหนดจํานวนของผูรับการอบรม
และหากมีผูรับการอบรมหลายรุน ควรระบุวาแตละรุนมีจํานวนเทาไร 

๒.6 วิธีการดําเนินการ 
แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนการกําหนด

แผนหรือกิจกรรมที่ตองทําใหชัดเจนเรียงตามลําดับกอนหลัง โดยเริ่มตั้งแตเสนอโครงการไปจนถึง
ขั้นตอนสุดทายของโครงการเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองและตอเนื่อง เชน    
การบรรยาย การอภิปราย การปฏิบัติจริง เปนตน รวมไปถึงการกําหนดตารางการฝกอบรม/สัมมนา
ในแตละวัน โดยระบุเวลาและกิจกรรมท่ีจะทําอยางชัดเจน เพื่อผูที่เกี่ยวของและผูเขารับการสัมมนา
สามารถเตรียมตัวลวงหนาได 

๒.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
ควรกําหนดชวงเวลาของการปฏิบัติโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ      

ใหชัดเจน บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแควันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใชเวลาหลายวันก็ได
แลวแตจะกําหนด ทั้งนี้ตองระวังดวยวาเวลาที่ใชหลายวันจะมีผลกระทบตองบประมาณที่มีจํากัด 

๒.8 สถานที่ดําเนินการ 
สถานที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ควรระบุใหชัดเจน จะใชสถานที่ใดบางเปน

สถานที่ของทางราชการ หรือสถานที่ของเอกชน ซึ่งจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม    



๑๑ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

และตองแจงใหผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนาทราบ รวมทั้งคณะผูจัดฝกอบรม/สัมมนาทราบวามีการ
ปฏิบัติงาน ณ ที่ใด                                                                                                                             

๒.9 งบประมาณ 
เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ผูเขียนควรประมาณคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการใหครอบคลุมตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในโครงการ ดวยตัวเลขงบประมาณที่
สมเหตุสมผล มีการแจกแจงรายการใชเงิน โดยระบุจํานวนผูเขารวมโครงการ อัตราคาใชจายตอคน
อยางชัดเจน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุตางๆ    
คาเชาอุปกรณ ฯลฯ ทั้งนี้การประมาณการคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ
กําหนดไว และควรระบุแหลงที่มาของเงินงบประมาณตามโครงการดวย 

 การประมาณการคาใชจายในโครงการฝกอบรม/สัมมนา โดยทั่วไปจะมีคาใชจาย
ตางๆ ไดแก 

 ๑) คาอาหารตอคนตอวัน 
 ๒) คาอาหารวางและเครื่องด่ืมตอคนตอมื้อ 
 ๓) คาเชาที่พักตอคนตอคืน 
 ๔) คาเอกสารประกอบการฝกอบรม/สัมมนา 
 ๕) คาสมนาคุณวิทยากร 
 ๖) คาเชาพาหนะ 

  ๗) คาวัสดุสํานักงาน/อุปกรณเครื่องเขียน 
  8) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ 
  9) คาใชจายอื่น ๆ  
 ใหพิมพขอความ “โดยใหสามารถถัวจายกันไดทุกรายการ” ไวทายเอกสาร

ประมาณการคาใชจาย 
๒.10 การประเมินผล 

    กําหนดวิธีการประเมินผลใหชัดเจน จะประเมินผลดวยเครื่องมือหรือเทคนิคอะไร
ที่เหมาะสม เชน ใชแบบสอบถาม การสังเกต เปนตน 

๒.11 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    เปนการคาดคะเนผลการดําเนินโครงการลวงหนา สามารถนําไปใชตรวจสอบ

ความสําเร็จของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นได ควรเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการ 
ในการขออนุมัติโครงการ ใหผูจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนาทําหนังสือขออนุมัติ   

โดยเสนอโครงการตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ประกอบการขออนุมัติโครงการ ไดแก หนังสือขออนุมัติโครงการ รางโครงการ รายละเอียดผูเขารวม
ฝกอบรม/สัมมนา หัวขอเนื้อหาการสัมมนา และประมาณการคาใชจาย เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ
เรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการตามข้ันตอนในลําดับตอไป 



๑๒ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4 แจงเวียนผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ 

เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติใหดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนาใหผูรับผิดชอบโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา ทําบันทึกหรือหนังสือแจงเวียนผูเก่ียวของดังน้ี 

1) แจงเวียนผูบังคับบัญชาในสังกัดท้ังระดับกองบังคับการ (ผูบังคบัการ และรองผูบังคับการ) 
ระดับกองบัญชาการ (ผูบัญชาการ และรองผูบัญชาการ) เพื่อทราบการอนุมัติโครงการ  

2) แจงหนวยงานตางๆ ตามกลุมเปาหมายที่ระบุไวในโครงการใหสงรายชื่อผูเขารับ  
การฝกอบรม/สัมมนา มายังผูดําเนินการจัดฝกอบรมภายในเวลาที่กําหนด โดยในบันทึกหรือหนังสือ
แจงเวียนใหระบุรายละเอียด ดังน้ี 

- วัน เวลา และสถานที่ในการฝกอบรม/สัมมนา 
- รายละเอียดกําหนดการฝกอบรม/สัมมนา 
- การรายงานตัว  
- คุณสมบัติ จํานวนของผูรบัการฝกอบรม/สัมมนา 
- การแตงกาย 
- การเบิกคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา เชน  

“คาใชจายในการเดินทางกอนและหลังการฝกอบรม/สัมมนาใหเบิกจากหนวยตนสังกัด”  
“ระหวางการฝกอบรม/สัมมนา ไดจัดอาหารใหกับผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา”  

3) จัดทําคําสั่งตางๆ และทําหนังสือแจงหนวยงานผูเก่ียวของ ดังนี้ 
- แตงตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งเจาหนาที่ 
- คําสั่งแตงตั้งวิทยากร 
- คําสั่งเดินทางไปราชการ  
ในการเดินทางไปจัดฝกอบรม/สัมมนานอกที่ต้ัง 
- กรณีใชรถของทางราชการ ใหระบุรายชื่อผูทําหนาที่พลขับ หมายเลขทะเบียน

รถยนต และรายชื่อผูที่รวมเดินทาง 
- กรณีใชรถยนตสวนบุคคล ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต และรายชื่อผูท่ีรวม

เดินทาง 
4) เมื่อหนวยงานมีหนังสือตอบรับและสงรายชื่อผู เขารับการฝกอบรม/สัมมนา 

ผูดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา ตองรวบรวมรายชื่อ แบงรุน/แบงกลุม พรอมทั้งดําเนินการจัดทํา
เอกสารตางๆ ไดแก 

- จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา โดยแยกเปนวัน และชวงเวลา  
เชา – บาย 

- จัดทําปายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา 
- จัดทําปายตั้งโตะ 
- จัดทําหนังสือสงตัวกลับ 
 
 



๑๓ 
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ขั้นตอนที่ 5 ประสานงานดานตางๆ ในการฝกอบรม/สัมมนา 
เปนการประสานงานดานการฝกอบรม/สัมมนา เชน การประสานงานวิทยากร 

จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ เลือกรายการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบ   
การฝกอบรม/สัมมนา จัดทําคํากลาวพิธีเปด – ปด โดยแบงออกเปนดานได ดังนี้ 

5.๑ ดานวิทยากร 
- ทําหนังสือเชิญวิทยากรพรอมแนบกําหนดการฝกอบรม/สัมมนา และแผนที่ 

สถานที่ฝกอบรม/สัมมนา ใหแกวิทยากรหรือหนวยงานตนสังกัดของวิทยากร  
- ประสานขอหนังสือตอบรับการเปนวิทยากร 
- ประสานการเดนิทางของวิทยากร  
- ประสานเรื่องเอกสารที่วิทยากรจะนํามาใชประกอบการฝกอบรม/สัมมนา 
- จัดทําประวัติวิทยากรเพื่อแนะนําวิทยากรใหกับผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา 
- ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร 

5.๒ ดานสถานที่/โสตทัศนูปกรณ 
- จัดหองพักใหกับผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา วิทยากร เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา 

ผูติดตาม ผูสังเกตการณ ฯลฯ 
- จัดสถานที่ฝกอบรม/สัมมนา ใหเหมาะสมกับการฝกอบรม/สัมมนา มีโตะ      

และเกาอ้ีใหประธานนั่งบนเวที เพื่อทําพิธีเปดการฝกอบรม/สัมมนา วิทยากรน่ังบรรยาย และจัดโตะ
การฝกอบรม/สัมมนา ตามรูปแบบในการดําเนนิการฝกอบรม/สัมมนา 

- ตรวจสอบโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย  ความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ความสวางของสถานที่ โตะและเกาอ้ี ระบบอินเตอรเน็ต เครื่องขยายเสียง    
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD และจอรับภาพ เปนตน 

- ประสานงานเก่ียวกับเรื่องอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เตรียมสถานที่สําหรับ
รับประทานอาหาร และอาหารวางและเครื่องด่ืม 

- ตรวจสอบความสะอาดบริเวณสถานท่ีใหเรียบรอย ตรวจปายชื่อโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา 

5.๓ พิธีเปด – ปด  
- ทําหนังสือเชิญประธานในพิธีเปด – ปด  
- ทําหนังสือแจงผูเขารวมพิธี 
- จัดทําโอวาทของประธาน 
- จัดทําคํากลาวรายงาน 
- จัดทําเอกสารกําหนดการตาง ๆ  
- จัดหองพักรับรองใหประธาน  

5.๔ ดานเอกสารประกอบการฝกอบรม/สัมมนา 
- จัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เอกสารประกอบการฝกอบรม/สัมมนาท่ี

ไดรับจากวิทยากร เปนตน 



๑๔ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

5.๕ ดานการเงิน 
- ขอยืมเงินยืมราชการ/เงินทดรองราชการ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ    

จัดฝกอบรม/สัมมนา ตามยอดประมาณการคาใชจายที่ไดตั้งไว ไดแก คาอาหาร อาหารวาง         
และเครื่องดื่ม คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่      
โดยจะตองไมเกินจากจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติตามโครงการ 

- จัดทําหลักฐานการจายเงิน ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5.6 ดานพสัดุ 

- เสนอความตองการใชวัสดุสําหรับใชในการฝกอบรม/สัมมนา 
- เสนอความตองการจางสําเนาเอกสารประกอบการฝกอบรม/สัมมนา 
- เสนอความตองการเชา เชน รถยนต  จอ LED อุปกรณตาง ๆ  
- ทําหนังสือขอยืมอุปกรณตาง ๆ เชน กลองถายรูป คอมพิวเตอร ที่จะใชในการ

ฝกอบรม/สัมมนา 
5.7 การจัดทําแบบประเมินผล 

จัดทําแบบประเมินผล เพื่อใหผูเขารวมโครงการสัมมนาใหคะแนนความพึงพอใจ
กับโครงการฝกอบรม/สัมมนา ในดานตางๆ เชน 

ดานการจัดการ 
- การใหขอมูลขาวสารลวงหนาเพื่อใหผูเขารวมโครงการฝกอบรม/สัมมนา เตรียม

ตัวกอนฝกอบรม/สัมมนา 
- รูปแบบการฝกอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม 
- จํานวนผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม 
- ระยะเวลาของการฝกอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม 
- สถานท่ีจัดฝกอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม 
ดานวิทยากร 
- ความรอบรูในเรื่องที่บรรยาย 
- การถายทอดความรูของวิทยากร 
- สื่อการบรรยายมีความเหมาะสม 
- เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคดิเห็น 
- ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม 
ดานผูเขารวมโครงการ 
- ไดรับความรูจากการเขารวมโครงการ 
- ไดรับประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชได 
- ความพึงพอใจในการฝกอบรม/สัมมนาในภาพรวม 
- การฝกอบรม/สัมมนาครั้งน้ีคุมคา 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ 

  - ระบุเปนคําถามปลายเปด 



คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 

 
ขั้นตอนการปฏิบตัิ

 
ขั้นตอนที่ 6 ลงทะเบียน 

1) เจาหนาที่ เตรียม
ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ ฯลฯ ลงนาม เตรียม
อุปกรณโสตฯ ปายต้ังโตะ เตรียมอุปกรณถายภาพกิจกรรมในการฝกอบรม
ประธาน และคํากลาวรายงาน

2) ตอนรับผูเขารับการ
ผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา
ไว พรอมกับรับเอกสารประกอบ

3) เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกและ
ประชุมตามเวลาที่กําหนด 
 
ขั้นตอนที่ 7 เปดการฝกอบรม

1) พิธีกรบอกเลาเร่ืองราวกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน 
ฝกอบรม แนะนําสถานที่ อาทิ หองพัก หองรับประทานอาหาร 
สะดวกในดานตางๆ 

2) พิธีกรเชญิผูกลาวรายงานในพิธีเปดการ
3) ผูกลาวรายงานกลาวรายงานเรียบรอยแลวเชิญประธานใหโอวาทพรอมเปด

การฝกอบรม/สัมมนา 
4) พิธีกรแนะนําวิทยากร
 

ขั้นตอนที่ ๘ ดําเนินการสมัมนา
วิทยากรดําเนินการ

การฝกอบรม/สัมมนา โดยใชวิธีการดําเนินการ เชน 
อาจแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม
ซึ่งในกลุมยอยจะรวมกนัถกปญหา เสนอขอคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจํากลุมทําหนาท่ีแนะนํา 

หลังจากนั้น ผูที่รับมอบหมายจากประธานกลุมออกมา
และขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ของแตละกลุมยอย
ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม

ขั้นตอนการปฏิบตัริะหวางการฝกอบรม 

เตรียมบัญชีรายชื่อไว ให  ผู เขารับการฝกอบรม/สัมมนา
ฯลฯ ลงนาม เตรียมความพรอมของหองฝกอบรม เคร่ืองคอมพิวเตอร และ

อุปกรณโสตฯ ปายต้ังโตะ เตรียมอุปกรณถายภาพกิจกรรมในการฝกอบรม แฟมคํากลาว
รายงานใหเรียบรอย 

ตอนรับผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และประธานในพิธี
สมัมนาจะตองเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อท่ีทางคณะกรรมการฝายทะเบียนจัดเตรียม
ประกอบการฝกอบรม/สัมมนา 

เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกและควบคมุดูแลใหผูเขาฝกอบรม/สัมมนา 

ฝกอบรม/สัมมนา 
บอกเลาเร่ืองราวกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน แนะนําตาราง

สถานท่ี อาทิ หองพัก หองรับประทานอาหาร หองสัมมนา และสิ่งอํานวยความ

เชิญผูกลาวรายงานในพิธีเปดการสมัมนา/ฝกอบรม 
ผูกลาวรายงานกลาวรายงานเรียบรอยแลวเชิญประธานใหโอวาทพรอมเปด

แนะนําวิทยากร 

ดําเนินการสัมมนา 
วิทยากรดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อสรางความเขาใจตรงกันใหแกผู เขารับ

โดยใชวิธีการดําเนินการ เชน การบรรยาย การอภิปราย และการสาธิต
ฝกอบรม/สัมมนา ออกเปนกลุมยอยตามลักษณะของปญหาและความสนใจ 

ซ่ึงในกลุมยอยจะรวมกันถกปญหา เสนอขอคิดเห็น โดยมีวทิยากรประจํากลุมทําหนาท่ีแนะนํา 
ผูที่รับมอบหมายจากประธานกลุมออกมารายงานผลการระดมความคิดเห็น

แนวทางการแกไขปญหา ของแตละกลุมยอยใหกับผูเขารวมการฝกอบรม

๑๕ 
 

เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม/สมัมนา 

สัมมนา วิทยากร 
ความพรอมของหองฝกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร และ

แฟมคํากลาวโอวาทของ

วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และประธานในพิธี    
จะตองเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อที่ทางคณะกรรมการฝายทะเบียนจัดเตรียม

สัมมนา เขาหอง

แนะนําตาราง/เวลาในการ
ส่ิงอํานวยความ

ผูกลาวรายงานกลาวรายงานเรียบรอยแลวเชิญประธานใหโอวาทพรอมเปด        

เพื่อสรางความเขาใจตรงกันใหแกผู เขารับ        
การบรรยาย การอภิปราย และการสาธิต            

ออกเปนกลุมยอยตามลักษณะของปญหาและความสนใจ 
ซึ่งในกลุมยอยจะรวมกันถกปญหา เสนอขอคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจํากลุมทําหนาที่แนะนํา  

ระดมความคิดเห็น
ฝกอบรม/สัมมนา



คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ ๙ ปดการฝกอบรม
1) พิธีปดการประชุม

ประธานในพิ ธี เปดหรือคนละคนก็ได 
กลาวแสดงความยินดีหรือชื่นชมคณะทํางาน และอํานวยพรให

2) เจาหนาที่ทําการรวบรวมแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม/สมัมนา 

3) แจกหนังสือสงตัวผูเขารับการ
 
 

 
ขัน้ดําเนนิการหลังการ

ผลการฝกอบรม/สัมมนา เมื่อ
จายเงินเพ่ือหักลางเงินยืม ผูรบัผิดชอบโครงการ
 
ขั้นตอนที่ 1๐ ประเมินผลการฝกอบรม

วเิคราะหการประเมิ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการฝกอบรม/สัมมนา
วาการฝกอบรม/สัมมนาในคร้ั
และอุปสรรคอะไรบาง มีขอเสนอแนะ
 
ขั้นตอนที่ 1๑ ดําเนินงานดานงบประมาณ

ผูรับผิดชอบโครงการสัมมนา จะตอง
ที่ใชในการดําเนินการจัดการฝกอบรมท้ังหมด เพื่อเปนหลักฐานในการสงหักลางเงินยืม ดังนี้

๑) คาตอบแทนวิทยากร ไดแก 
การสอน ใบหนางบคาตอบแทนวิ

2) คาอาหาร ไดแก ใบเสรจ็รับเงินคาอาหาร
๓) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คําชี้แจงการจายเงิน 
๔) คาที่พัก ไดแก ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก 

คําชี้แจงการจายเงิน 
๕) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่  เชน คาเบี้ยเล้ียง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทางดวน ฯลฯ ไดแก แบบ 
ใบเสร็จรับเงนิ แบบ (บก.111

 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม

ฝกอบรม/สัมมนา  
พิธีปดการประชุมฝกอบรม/สัมมนา ประธานในพิธีอาจจะเปนบุคคลเดียวกันกับ

ประธานในพิธีเปดหรือคนละคนก็ได ซึ่ งจะเปนผู ดําเนินการสรุปผลการฝกอบรม
กลาวแสดงความยินดีหรือชื่นชมคณะทํางาน และอํานวยพรใหแกผูเขารับการฝกอบรม

เจาหนาท่ีทําการรวบรวมแบบประเมินผลการฝกอบรม/สัมมนา จากผูเขารบัการ

หนังสือสงตัวผูเขารับการฝกอบรม/สมัมนา กลับตนสังกัด 

ขั้นตอนการปฏิบตัหิลังการฝกอบรม 

นการหลังการฝกอบรม/สมัมนา นับเปนข้ันตอนประเมินผล รายงานผล 
อการฝกอบรม/สัมมนาเสร็จส้ิน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิก

ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สมัมนาจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้

ประเมนิผลการฝกอบรม/สัมมนา 

รประเมินผลการฝกอบรม/สัมมนา โดยผูจัดการฝกอบรม/
การตอบแบบสอบถามการประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

สัมมนา มาวิเคราะหแลวจดัพิมพเปนรายงานการสรุปผลการฝกอบรม
ในครั้งนี้  บรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด มี

อเสนอแนะ และวิธกีารแกไขอยางไร 

ดําเนินงานดานงบประมาณ/ทําหลักฐานการเบิกจาย 
รับผิดชอบโครงการสัมมนา จะตองรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจาย 

ที่ใชในการดําเนนิการจดัการฝกอบรมทั้งหมด เพื่อเปนหลักฐานในการสงหักลางเงินยืม ดังนี้
คาตอบแทนวิทยากร ไดแก ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร 

ใบหนางบคาตอบแทนวิทยากร  
ไดแก ใบเสร็จรบัเงินคาอาหาร และคําชี้แจงการจายเงิน 

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม ไดแก ใบเสร็จรับเงินคาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

คาที่พัก ไดแก ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก รายละเอียดการเขาพัก 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี  เชน คาเบี้ยเล้ียง 
คาทางดวน ฯลฯ ไดแก แบบ 8708 สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 หนังสือรับรองแทน

111)  บัญชีหนางบคาพาหนะ ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

๑๖ 
 

เพื่อจัดทาํโครงการฝกอบรม/สมัมนา 

อาจจะเปนบุคคลเดียวกันกับ
ฝกอบรม/สัมมนา             

ฝกอบรม/สมัมนา 
จากผูเขารับการ 

ตอนประเมินผล รายงานผล ติดตาม
รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิก

ดังตอไปน้ี 

/สัมมนา ตองนํา
สัมมนา ขอมูลจากการ

ฝกอบรม/สัมมนา 
ยเพียงใด มีปญหา          

รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจาย    
ที่ใชในการดําเนินการจัดการฝกอบรมทั้งหมด เพื่อเปนหลักฐานในการสงหักลางเงินยืม ดังน้ี 

ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร ใบบันทึก      

 
อาหารวางและเครื่องด่ืม      

รายละเอียดการเขาพัก (Folio)  และ       

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่  เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ    
หนังสือรับรองแทน

 



๑๗ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

5) เอกสารอ่ืนๆ ไดแก 
- สําเนาเอกสารอนุมัติโครงการ  
- คําสั่งตาง ๆ ไดแก คําสั่งตั้งกองอํานวยการสัมมนา คําสั่งแตงตั้งวิทยากร คําสั่งให

ขาราชการตํารวจเดินทางไปราชการ  
- บัญชีลงชื่อการเขารวมโครงการสัมมนาโดยแยกเปน ผู เขารวมการสัมมนา 

วิทยากร ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ี ผูติดตาม ผูสังเกตการณ  
6) ทําบันทึกขอความสงใชยืม พรอมใบสําคัญและเงินสดเหลือจาย (ถามี) 

 
ขั้นตอนที่ ๑๔ รายงานผลการฝกอบรม/สัมมนาตอผูบังคับบญัชา 

ทําบันทึกขอความรายงานผลโครงการฝกอบรม/สัมมนา เสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจระดับ ตร. ทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น   
การฝกอบรม/สัมมนา โดยมีภาพถายกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการระหวางการฝกอบรม/สัมมนา    
พรอมทั้งแนบรายงานผลการฝกอบรม/สัมมนา วาการฝกอบรม/สัมมนาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
มากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีขอเสนอแนะ และวิธีการแกไขอยางไร เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงในการฝกอบรม/สัมมนาครั้งตอไป 
 
ขั้นตอนที่ ๑๕ รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เมื่อผูมีอํานาจระดับ ตร. ทราบรายงานผลโครงการฝกอบรม/สัมมนาแลว   หาก ตร. 
มีขอสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ก็จัดทําหนังสือแจงเวียนตอหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
เพื่อดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
ขั้นตอนที่ ๑๖ ติดตามผลหรือเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ 

นําภาพกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนา อาจติดตามวาผูเขารับการสัมมนานําความรูท่ี
ไดรับไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองอยางไร หรือเผยแพรผลโครงการจัดการฝกอบรม นําภาพ
กิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรม และเอกสารประกอบการฝกอบรม (ถามี) ประชาสัมพันธผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
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๑๙ 
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

 
 

 

 
  ตัวอยางการเขียนโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
 
  การจัดทําเอกสารที่เกีย่วของกับการฝกอบรม/สัมมนา 
 
 หลักเกณฑ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



    
 

คูมือการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) เพื่อจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา 

 
 
 

  ตัวอยางการเขียนโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕79) ไปสูการปฏิบัติ 

.................................... 
๑. ชื่อโครงการ 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕79) ไปสูการปฏิบัติ 
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๓. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีประกาศ ลงวันที่  ๒๔ มกราคม 2561 เรื่อง ยุทธศาสตร
การศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
นํายุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) เปนกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการศึกษา ให
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ บทบาท และอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

ดังนั้น  เพื่อใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ดังเปาหมายที่กําหนดไว กองบัญชาการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
มีอํานาจหนาท่ีในดานการศกึษาอบรม เสนอแนะ พัฒนานโยบายยุทธศาสตรการศึกษา แผนงาน และงบประมาณ
การพัฒนาขาราชการตํารวจ จึงไดจัดทํา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕79) ไปสูการปฏิบัติ " ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาตินําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหนวยงานดานการศึกษาอบรม  
๔. วัตถุประสงค 
 ๔.1 เพื่อถายทอดยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ให
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีหนาท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบดําเนินการไดรับทราบ  
 4.2 เพื่อรวมระดมความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ(พ.ศ.2560 – 2579) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.3 เพื่อใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ(พ.ศ.2560 – 2579) ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. เปาหมาย 
  ผูเขารวมการสัมมนา จํานวนทั้งสิ้น  123  คน ประกอบดวย (รายละเอียดปรากฏตาม 
ผนวก ก) 
 5.1 ขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรการศึกษาและผูเก่ียวของ ระดับ ผบก. ลง
มา  ในสังกัด บช.น. ภ.1 - 9 (ศฝร.ภ.1 - 9) บช.ตชด.(บก.สอ. และ บก.กฝ.) สกพ. สยศ.ตร. สกบ.  สงป. 
รร.นรต. บช.ก.(ปคม. ปทส. ปคบ. ปอท. และ รน.) บช.ทท. สพฐ.ตร. สตม. บช.ส. สทส. กมค.(สบส.) บช.ปส. 
รพ.ตร. บ.ตร. สลก.ตร. ตท. สท. และ บช.ศ.  จํานวน 103 คน  
 5.2 วิทยากร  จํานวน 10 คน 
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 5.3 ผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่   จํานวน 10  คน 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการสัมมนา 
 6.2 ประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
 6.3 ประสานหนวยตาง ๆ จัดสงรายชื่อผูเขารับการสัมมนา 
 6.4 ดําเนินการสัมมนา ใชการบรรยาย การอภิปราย และการแบงกลุมฝกปฏิบัติ  
 6.5 ประเมินผลการสัมมนา 
(หัวขอการสัมมนารายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ข) 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน  ระหวางวันท่ี  ๒๔ – ๒๖  เมษายน 2561  

๘. สถานที่ดําเนินการ 
 ใชสถานท่ีของภาคเอกชน 
๙. งบประมาณ 
 งบประมาณตามประมาณการคาใชจายทั้งสิ้น จํานวน 603,970 บาท (หกแสนสามพันเกา
รอย-เจ็ดสิบบาทถวน) โดยใชจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ของสํานักการศึกษาและประกัน
คุณภาพที่ไดรบัจัดสรรตามแผน โดยคาใชจายตาง ๆ สามารถถัวจายกันได  (รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ค) 
๑๐. การประเมินผล  
 ๑๐.๑ ใชแบบสอบถามเพื่อประเมินผลภาพรวมของการบริหารจัดการฝกอบรม 
 ๑๐.๒ การสังเกตแบบมีสวนรวมของวิทยากร 
 10.3 รายงานสรุปผลการสัมมนา 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 11.1 ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตาํรวจแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ไดถายทอด
ไปยังหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีหนาที่เก่ียวของและรับผิดชอบดําเนินการไดรับทราบ 
 11.2 หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษา
สํานักงานตาํรวจแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสูการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 11.3 มีแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตรการศึกษาฯ ไวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   ลงช่ือ ผูเสนอโครงการ 
             (.....................................................) 
                                                               ตําแหนง 
   ลงช่ือ ผูเห็นชอบโครงการ 
                          (.....................................................) 
                                       ตําแหนง   
   ลงช่ือ ผูอนุมัติโครงการ 
                       (.....................................................) 
                                                 ตําแหนง 
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 ผนวก ก 
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ผนวก ข 
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ผนวก ค  
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  การจัดทําเอกสารที่เกีย่วของกับการสัมมนา 
-  หนังสือเชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญวิทยากร ควรมีลักษณะดังนี้ 
(1) ที่ออกหนังสือ - สถานท่ีออก อยูบรรทัดเดียวกัน 
(2) วันท่ีออกหนังสือ 
(3) เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร 
(4) เรียน.......................... 
(5) สิ่งที่สงมาดวย ประกอบดวย โครงการสัมมนาทางวิชาการ และแผนที่

เดินทางมายังสถานที่ที่จัดสัมมนา 
(6) เนื้อหาของหนังสือ 

- ยอหนาแรก นําเขาสูเรื่องท่ีจะจัดสัมมนา ผูจัดการสัมมนา และมี
วัตถุประสงคอยางไร 

- ยอหนาที่สอง ชี้ประเด็นใหเห็นถึงการพิจารณา วาวิทยาการนั้น      
มีความเหมาะสม ทั้งความรูความสามารถและประสบการณตางๆ โดยระบุถึงผูที่เขารวม   
การฝกอบรม/สัมมนา มีจํานวนเทาไหร จัดที่ไหน วัน เวลาสถานที่ใด 

- ยอหนาที่สาม เนนเรื่ องขอเชิญเปนวิทยากร และรายงานวา       
หากขัดของประการใดโปรดแจงให (ผูประสานงาน)........ หมายเลขติดตอ ปดทายดวย    
การกลาวขอบคุณ 

- คําลงทาย 
- ลงชื่อประธานผูดําเนินการจัดสัมมนา 

- คํากลาวรายงาน กลาวเปด - ปด การสัมมนา 
ตัวอยางคํากลาวรายงาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
(1) คําขึ้นตน กราบเรียน................ 
(2) เนื้อหา ควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

- ที่มาของการจัดสัมมนา 
- สภาพปญหา อันเปนสาเหตุท่ีทําใหตองจัดการสัมมนา 
- วัตถุประสงค ประโยชน 

(3) ปดทายดวยการเชิญประธานการสัมมนา มาใหเกียรติกลาวเปด       
การสัมมนา พธิีกรกลาวรายงานการจัดสัมมนา 

ตัวอยางการกลาวเปดสัมมนา ควรมีลักษณะดังน้ี 
(1) คําขึ้นตน ตองพิจารณาผูที่เขาสัมมนาวามีใครและตําแหนงใดบาง 
(2) เนื้อหา แบงออกเปน 

- อารัมภบท กลาวถึง ใครเปนผูจัด และมีวัตถุประสงคอยางไร 
- เ น้ือเรื่อง กลาวถึงประเด็นสําคัญของการจัดงานวาจะชวยให       

เกิดวิสัยทัศนหรือการมองการณไกลอยางไร 
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- สรุป ปดทายเปนการแสดงความยินดีหรือชื่นชมคณะทํางาน ที่ 
ดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา และขอเปดการฝกอบรม/สัมมนา รวมทั้งอวยพรใหการจัด
ฝกอบรม/สัมมนาบรรลุวัตถุประสงค 

ตัวอยางคํากลาวปดการสัมมนา 
(1) คําขึ้นตน ตองพิจารณาผูที่เขาสัมมนาวามีใครและตําแหนงใดบาง 
(2) สาระสําคัญ แบงไดดังน้ี 

- อารัมภบท อางถึงคาํกลาวรายงานของประธานผูดําเนินการ 
- เนื้อเรื่อง กลาวโดยสรุป ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของการจัดสัมมนา 

 การใหความรวมมือของผูรวมสัมมนา และแนวทางการนาํความรูที่ไดจากการสัมมนาไปใช   
 ประโยชน 

- สรุป ปดทายดวยการอํานวยพรใหแกผูที่เขารวมสัมมนา 
- หนังสือขอบคุณวิทยากร  

หนังสือขอบคุณวิทยากร ควรมีลักษณะดังนี้ 
(1) เรื่อง ขอขอบคุณ 
(2) เรียน............... 
(3) เนื้อหา ประกอบดวย 

- อารัมภบท อางถึงการจัดสัมมนาท่ีใด และทานวิทยากรไดกรุณาให 
เกียรติไปรวมอภิปราย หรือบรรยาย 

- เนื้อหา ชี้ใหเห็นถึงผลของการจัดสัมมนานั้น มีประโยชนมากมาย
เพียงใด เปนเพราะวิทยากรไดใหความกรุณา มาใหความรู และประสบการณ 

- สรุป ขอกราบขอบพระคุณ หรือขอบคุณ และควรแสดงวาในโอกาส
ตอไปหวังวาจะไดรบัความกรุณาเชนนี้อีก 
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  หลักเกณฑ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา 
 
หลักเกณฑ แนวทาง และระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา ไดแก 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม    
 การจัดงานและการประชมุระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดนิทาง  
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- คําสั่ง ตร. ที่เก่ียวของ 
  ฯลฯ 



    
 

 

ฝายยุทธศาสตรการศึกษา 
สาํนักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
กองบญัชาการศึกษา 
๑๐๐ ถนนวิภาวดรีงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  


