การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิ ทธิผลสาหรับศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ
The Development of Academic Administration System
for the Effectiveness of Police Training Center

พันตารวจเอกพงษ์ พษิ ณุ ภักดีณรงค์

ดุษฎีนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2561

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ อง

: การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ
โดย
: พันตารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชา
: การบริ หารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
.............................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด)

.............................................................
(ดร.คมศร วงษ์รักษา)

การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาสภาพการปฏิ บ ตั ิ และสภาพประสิ ทธิ ผล ของการ
บริ หารงานวิชาการ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ และเพื่อ
พัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจ
แห่ ง ชาติ โดยกรอบแนวคิ ด ได้จ ากการใช้ ท ฤษฎี ร ะบบของ Lunenburg and Ornstein (2008)
กระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 8 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ การสร้าง
และหาคุ ณภาพเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล การ
สัมมนาผูเ้ กี่ ยวข้อง และการรายงานผล การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสนทนากลุ่ ม เก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ แ บบทดสอบ แบบประเมิ น ความสามารถ แบบประเมิ น จิ ต ส านึ ก และ
แบบสอบถาม จากนักเรี ยนนายสิ บตารวจ จานวน 366 คน สถิ ติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจขึ้นการบังคับบัญชากับแต่ละกองบัญชาการในเขตพื้นที่ โดย
ใช้หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจและตาราเดี ยวกัน ที่จดั ทาโดยกองบัญชาการศึกษา สภาพการ
ปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สภาพประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรม ด้านความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่ดา้ นความสามารถ
และด้า นจิ ตสานึ กอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศู นย์ฝึกอบรม
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ตารวจมากที่ สุ ด รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยด้านผูส้ อน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัสดุ อุปกรณ์
ตามลาดับ
2. องค์ประกอบของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ 4 ด้าน คื อ 1) ด้าน
ผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยภาวะผูน้ า การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการ และ ความมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดี 2) ด้านผูส้ อน ประกอบด้วยคุณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้/ประสบการณ์
วิชาชี พ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน 3) ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยอาคารสถานที่ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ ภายในสถานศึ กษา และ 4) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วยการมีวสั ดุ อุปกรณ์ และการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
3. ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Ornstein พิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็ น
ระบบการบริ หารงานวิชาการ ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยของแต่ละปั จจัย ซึ่งด้านปัจจัยนาเข้าที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน
ของผูบ้ ริ หาร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ของผูส้ อน ความแข็งแรงทนทานของอาคาร
สถานที่ และความมีประสิ ทธิภาพในการทางานของวัสดุอุปกรณ์ ด้านกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ หาร วางแผนปฏิ บ ัติ ง าน ผู ้ส อนปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของหน่ ว ยงาน ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ และใช้อินเทอร์ เน็ต ประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ทั้ง 3 ด้านโดยเรี ยงลาดับ ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
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This research was conducted on a development of academic administration system to
enhance the effectiveness of police training center. The purposes were to study the actual
performance and the effectiveness of academic administration, to study factors affecting the
effectiveness of academic administration, and to develop an effectiveness of academic
administration system for the police training center. The framework was based on Lunenburg and
Ornstein's (2008) system theory. The research process was divided into 8 steps: document analysis,
the seminar of experts to validate research framework, constructing and validating quality tools,
data gathering, data analysis, summary of data analysis, experts seminars to validate research
results, and reporting. Data were collected through test, ability evaluation sheet, consciousness
evaluation sheet, and questionnaire from 366 police students studying in 10 police training centers.
Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, and
Pearson's correlation coefficient.
The Research findings showed as follows:
1. Each police training center had upward command with each headquarter, used the same
curriculum and textbook from the Police Education Bureau. The actual performance of
administrators, teachers, environment factors, and materials were rated at the high level. The
center’s effectiveness related to knowledge was at the medium level, while ability and
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี เนื่ องมาจากความเมตตากรุ ณาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาสองท่าน ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด ที่กรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
เสี ยสละเวลาในการให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับแนวคิดการทาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบแก้ไขความเรี ยบร้อย
มาโดยตลอด ท่ า นที่ ส อง ดร.คมศร วงษ์รั ก ษา อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้ค าแนะน า
ข้อคิดเห็น ตรวจและแก้ไขร่ างวิทยานิ พนธ์ให้สมบูรณ์ ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ ทั้งสองท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้
ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ ที่กรุ ณาให้เกียรติเป็ น
ประธาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และรองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.
นพรุ จ ศักดิ์ศิริ เป็ นกรรมการในการสอบวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งได้กรุ ณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรี ดี ที่ช้ ี แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อใน
ครั้ งนี้ กราบขอบพระคุ ณ ดร.พรชัย มงคลวนิ ช อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยสยาม ที่ ให้ความกรุ ณา
สนับสนุ นทุนการศึกษาในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณพลตารวจตรี สุรัตน์ อรุ ณฤกษ์ถวิล อาจารย์
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่ งชาติ ที่ได้กรุ ณาเป็ นประธานการสนทนากลุ่มถึ ง 2 ครั้ง
ทาให้การจัดทาวิทยานิพนธ์เสร็ จสิ้ นลงได้
ขอขอบคุณท่านผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลทุกท่าน ที่ผเู ้ ขียนได้คน้ คว้าและนามาอ้างอิงประกอบไว้
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบคุณคุ ณวรรณภา แซ่ ลิ้ม และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันตารวจเอกวรวุฒิ
ชุ มวรฐายี ที่ ได้ช่วยให้ก ารบันทึ กข้อมู ลและการประมวลข้อมู ลสาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี จนกระทัง่
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผูเ้ ขียน ที่คอยสนับสนุนการศึกษาและคอย
ให้ก าลัง ใจมาโดยตลอด กราบขอบพระคุ ณอาจารย์ทุ ก ท่ านของมหาวิท ยาลัย สยาม ที่ ป ระสิ ท ธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ท้ งั ปวงมาตั้งแต่เริ่ มการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษาจนกระทัง่ มีวนั นี้ได้
พันตารวจเอก พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
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บทที่ 1
บทนำ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระที่ สาคัญได้แก่ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั คาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิจยั ดังนี้
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เป็ นที่ ย อมรั บ กันโดยทัว่ ไป ว่าการศึ กษามี บทบาทต่ อการพัฒนาประเทศ เป็ นเครื่ องมื อ
ส าคัญ ในการพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้ มี คุ ณ ค่ า ที่ เ รี ย กว่ า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource) ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศให้ไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สัง คม การเมื อง และศิ ล ปวัฒนธรรม เป็ นปั จ จัย ส าคัญที่ จะท าให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้
รวดเร็ วหรื อมากน้อยเพียงใด ดังจะเห็นได้จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่ งได้แถลงต่อ
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 กาหนดนโยบายด้านการศึกษาว่ารัฐบาลจะนา
การศึกษา มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั โดยให้ความสาคัญทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลื อกไปพร้ อมกัน เพื่อสร้างคุ ณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรี ยนรู ้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เน้นการเรี ยนรู ้ และพัฒนากาลังคน (กุณฑิ กา พัชรชานนท์,
2557) ซึ่ งนายกรัฐมนตรี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง
เช่ น ในระดับอาชี วศึกษา เน้นจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ปฏิ บตั ิจริ งหรื อการศึกษาแบบทวิภาคี โดยสถาน
ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นตั้งแต่การวางแผนผลิตกาลังคน มีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ภาคปฏิ บตั ิ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีเป้ าหมายที่ชัดเจน มี ทกั ษะฝี มื อที่ สอดคล้องกับ
ความต้อ งการของสถานประกอบการ และท างานได้จ ริ ง ในสถานประกอบการทัน ที ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา และในระดับอุดมศึกษา ได้เน้นผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดย
บัณฑิ ตของแต่ละสถาบันจะต้องมี ความเป็ นเลิ ศตามภารกิ จที่ สถาบันกาหนดเป้ าหมายไว้ (สานัก
โฆษกรัฐบาล, 2558)
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ส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เป็ นองค์ก รของรั ฐ ที่ มี โ ครงสร้ า งขนาดใหญ่ อ งค์ก รหนึ่ ง มี
บุ คลากรจานวนมาก ซึ่ งบุ คลากรเหล่ า นี้ เป็ นทรั พยากรที่ มีความสาคัญต่อการบริ หารและพัฒนา
ประเทศ เพราะส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ภ าระหน้ า ที่ ก ว้า งขวาง ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2547 ครอบคลุ มพฤติกรรมทั้งปวงของประชาชน ตั้งแต่การ
บังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทาง
อาญา และรักษาความสงบเรี ยบร้อยของสั งคม ความปลอดภัยของประชาชนและความมัน่ คงของ
ราชอาณาจักร (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2548: 11 - 12) ดังที่เคยมีคากล่าวไว้ที่วา่ ตารวจเป็ น “ผูบ้ าบัด
ทุกข์ บารุ งสุ ข” หรื อ “ผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ ” และอาชี พตารวจเป็ นอาชี พที่มีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่าง
จากอาชีพอื่น ดังนี้
1) การรักษากฎหมายที่เกี่ ยวกับการกระทาความผิดทางอาญา เพื่อควบคุ มความประพฤติ
ของประชาชนภายในประเทศ โดยจะต้องเป็ นผูด้ ูแล บังคับใช้ และป้ องกันมิให้ผใู ้ ดละเมิดกฎหมาย
ซึ่ งหากมีการละเมิดขึ้นก็เป็ นภารกิจของตารวจที่จะต้องดาเนิ นการแก่ผลู ้ ะเมิดกฎหมายเหล่านั้น
2) การบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข ให้แก่ประชาชน โดยตารวจนั้นจาเป็ นต้องดู แลและเอาใจใส่
ช่วยเหลือบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข ของประชาชน ในลักษณะเป็ นมิตรที่ดีของประชาชน
3) การดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณสมบัติซ่ ึ งประชาชนใช้ร่วมกัน เช่ น ทางหลวง
สวนสาธารณะ โบราณวัตถุ ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
จะเห็ น ได้ ว่ า ภารกิ จ ของต ารวจนั้น เกี่ ย วพัน อยู่ ก ับ ประชาชนและผลประโยชน์ ข อง
ประชาชนโดยตรง แต่ในทางปฏิบตั ิกลับมีอุปสรรคมากมาย บางครั้งต้องเสี่ ยงกับภยันอันตรายที่จะ
เกิ ดขึ้ นโดยฉับพลันอันเกิ ดมาจากการต่อสู ้ขดั ขวางการจับกุมของผูก้ ระทาผิดกฎหมาย อาจได้รับ
บาดเจ็บหรื อบางครั้งก็ถึงกับเสี ยชี วิต โดยเฉพาะในปั จจุบนั ประเทศใดที่มีการพัฒนาความเจริ ญทาง
วัตถุ กา้ วหน้าไปมาก มีการใช้อาวุธร้ ายแรงและมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชญากรรม ทาให้การประกอบอาชญากรรมมีวิธีการใหม่ ๆ และ
สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
จากผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่มีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้ น
สภาพเศรษฐกิ จที่ไม่ดีตอ้ งมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา จานวนคดี อาชญากรรมที่ เพิ่มขึ้ น ตารวจจึ ง
ต้องพยายามเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เพิม่ ขึ้น เพื่อบาบัดทุกข์
บ ารุ ง สุ ข ให้ ก ับ ประชาชนโดยรวมให้ ม ากขึ้ น แต่ ถึ ง กระนั้น ก็ ต าม ภาพพจน์ ข องต ารวจยัง ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์ และถู กมองไปในทางลบเป็ นส่ วนใหญ่ แม้ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมาสานักงานตารวจ
แห่ งชาติก็ได้มีความพยายามปรับปรุ งถึ งระดับปฏิ รูปมาหลายครั้ง แต่ปรากฏว่าเป็ นการปรั บปรุ ง
โครงสร้างเป็ นส่ วนใหญ่ มีการเพิ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งที่จานวนข้าราชการตารวจมีจานวน
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น้ อ ยและต้อ งปฏิ บ ัติ ง านในหลายรู ปแบบ ผู ้ที่ เ ป็ นต ารวจจ าเป็ นต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ทางด้านกฎหมาย ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ ความรู ้
และความสามารถทางด้านการต่อสู ้ป้องกันตัวและการใช้อาวุธ ดังนั้นจึงต้องมี การพัฒนาความรู ้
ความสามารถเหล่านี้ เพื่อให้ตารวจสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัดการศึกษา
ให้กบั ตารวจให้เหมาะสมตั้งแต่ก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็ นสิ่ งแรก การจัดการเรี ยนการสอนควร
เน้นความรู ้ความสามารถด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิวิชาชี พตารวจอย่างลึกซึ้ ง ให้สามารถทางาน
ได้ทนั ที (ดิษภัทร บวรชัย และคนอื่นๆ, 2557) แต่ปรากฏว่าคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนยังไม่ดี
เท่าที่ควร เช่น จากการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร พบว่ามีปัญหาด้านการ
บริ หารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร (กุลพัฒน์ ยิง่ ดานุ่น, 2550)
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ว นี้ จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จะต้องมี ต ารวจที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ แต่จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พลของข้าราชการ พบว่าตารวจ
ถูกมองว่าเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลมากที่สุดจากมุมมองของประชาชนทัว่ ไป เพราะว่าอานาจและหน้าที่ตาม
กฎหมายของตารวจ มีความเกี่ยวพันกับความสงบสุ ขของสังคมและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและชน
ชั้นในชีวิตประจาวันโดยตรง (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2548 : 10) ดังนั้น นอกจากตารวจจะต้องเป็ นผู ้
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางด้า นวิช าการและวิช าชี พ แล้ว ยังจะต้อ งมี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม
เพื่อที่จะได้เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ อย่างแท้จริ ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ดงั กล่าว จึงได้จดั การเตรี ยมบุคลากร
เพื่อให้รองรั บกับภารกิ จ โดยได้เปิ ดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกอายุระหว่าง 18-27 ปี ที่สาเร็ จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สอบคัดเลื อกเข้าเป็ นนักเรี ยนนายสิ บ
ตารวจ เมื่อจบการศึก ษาตามหลักสู ตร 1 ปี และเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ
วิชาชี พ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมแล้ว จะได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็ นสิ บตารวจตรี เข้ารับราชการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ และปั จจุบนั สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ได้จดั ตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากร เพื่อจัดเตรี ยมบุคคลเข้าเป็ นตารวจในระดับชั้น
ประทวน คือ ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีจานวน 10 หน่วยงาน ดังนี้
1. กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง (บก.ฝรก.) กองบัญชาการศึกษา จังหวัดนครปฐม
2. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 1 (ศฝร.ภ.1) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 1
จังหวัดสระบุรี
3. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 2 (ศฝร.ภ.2) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 2
จังหวัดชลบุรี

4

4. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 3 (ศฝร.ภ.3) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 3
จังหวัดนครราชสี มา
5. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ.4) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 4
จังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 5 (ศฝร.ภ.5) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 5
จังหวัดลาปาง
7. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 6 (ศฝร.ภ.6) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 6
จังหวัดนครสวรรค์
8. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7
จังหวัดนครปฐม
9. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 8 (ศฝร.ภ.8) กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
10. ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศฝร.ศชต) ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
ตารวจต้องมีการปรับเปลี่ ยนระบบการบริ หารการศึ กษา เพื่อ ให้องค์ก ารสามารถพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบนั และอนาคต บุคลากรและองค์การต่างๆ
ของตารวจต้องร่ วมมื อกันในการดาเนิ นกิ จกรรมต่ า งๆ เพื่ อพัฒนาบุ ค คลากรในทุ ก ด้า น นับ แต่
บุคลิ กภาพ ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ คุ ณธรรมและค่านิ ยม (สมศักดิ์ ขันตี, 2556)
เนื่ องจากภารกิจทางการบริ หารการศึกษามีหลายด้าน ได้แก่ การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงาน
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งงานวิชาการจะถือว่าเป็ นหัวใจของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับและเป็ นงานที่สาคัญยิ่ง เพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญา ความนึก
คิ ดของผู เ้ รี ย นท าให้ผู เ้ รี ย นมี คุ ณค่ า ในสั ง คม สร้ า งเสริ ม ผูเ้ รี ย นให้มี ค วามรู ้ ความสามารถ ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มาตรฐานส่ วนใหญ่ของสถาบันศึกษาจึงอยูท่ ี่งานด้านวิชาการ ดังนั้น การ
บริ หารงานวิชาการจึงถือว่าเป็ นหัวใจของการบริ หารการศึกษา (หวน พินธุพนั ธ์, ม.ป.ป. หน้า 6-8)
ในการบริ หารงานวิช าการนั้น ธวัช ชัย ตั้ง อุ ท ัย เรื อง (2558) แบ่ ง ขอบข่ า ยหลัก ของการ
บริ หารวิชาการเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้านงานวัสดุ และสื่ อการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการสอน
ในขณะที่ บุญช่ วย ดวงเพ็ญ (2555) ขุนชัย ทุยเวียง (2551) และมยุเรศ โคตรชมพู (2550) แบ่งการ
บริ หารวิชาการ เป็ น 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
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เรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู ้ ด้า นการนิ เทศการศึ ก ษา ด้า นการแนะแนวการศึ ก ษา ด้า นการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความ
ร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นจัดการศึกษา โดย สุ ชาติ ใหญ่เลิศ (2554) แบ่ง
การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ น 14 ด้าน ด้วยการเพิ่มด้านการวางแผนและ
จัดทาระเบียบแนวปฏิ บตั ิด้านวิชาการ และด้านการคัดเลื อกหนังสื อแบบเรี ยน และ ศิริมา เนตร
สุ วรรณ (2555) ได้แบ่งการบริ หารวิชาการเป็ น 17 ด้าน ซึ่ งเพิม่ ด้านการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น
ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
ในขณะที่รูปแบบของการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ การนาองค์การทางวิชาการ การวางแผนการบริ หารวิชาการเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ดา้ นวิชาการ การมุ่งเน้นบุคลากร ระบบและกระบวนการ
บริ หาร และการมุ่งเน้นผลลัพธ์การดาเนินงานวิชาการ (อาจินต์ จรู ญผล, 2556) แต่ท้ งั นี้ ยงั มีปัจจัยที่
อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการได้หลายปั จจัย เช่น พฤติกรรมด้านการเรี ยน พฤติกรรม
ทางด้านสังคมกับกลุ่มเพื่อนและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผูเ้ รี ยน พฤติกรรมการสอนของ
ครู และการเป็ นผูน้ าของผู ้บริ หารสถานศึกษา (มนู ญ เชื้ อชาติ , 2554) ซึ่ งประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
วิชาการระดับผูบ้ ริ หาร ได้รับอิทธิ พลจากนโยบายด้านวิชาการ ภาวะผูน้ าชั้นยอด การสนับสนุนทาง
สังคม และพฤติกรรมการบริ หารวิชาการ (วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์, 2553)
การมอบภารกิ จการศึ กษาอบรมให้กบั หน่ วยงานปฏิ บตั ิ ในพื้นที่ เป็ นการกระจายอานาจ
ทางการบริ หารการศึกษาของสานักงานตารวจแห่ งชาติ ส่ งผลให้มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารงาน
แต่มีขอ้ มูลที่ตอ้ งพิจารณาว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมากก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพและควรจะรวมเข้ากับ
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ เช่ น ศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจแต่ ล ะกองบัญ ชาการ เป็ นหน่ ว ยงานเล็ ก ๆ
หน่วยงานหนึ่ งในกองบัญชาการตารวจภาค ควรจะรวมศูนย์ฝึกอบรมตารวจต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็ น
กองบัญชาการฝึ กอบรมตารวจหรื อกองบัญชาการศึกษาตารวจ และการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น
ต่อสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันและโอกาสทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่ องจาก
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาที่ แตกต่างกัน ก็จะส่ งผลให้การพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่เท่ากัน
(Theodore J. Kowalski, 2012: p157-158)
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จากการศึกษาเบื้ องต้นโดยการสัมภาษณ์ บุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ของกองบัญชาการศึกษา (15 สิ งหาคม 2559) ผูบ้ ริ หารระดับสู งของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
กลาง (7 ตุลาคม 2559) และ ผูบ้ ริ หารวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 (8 กุมภาพันธ์
2560) สรุ ปได้วา่ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีดงั นี้
1. ในอดี ตนั้น สานักงานตารวจแห่ งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม
เป็ นนัก เรี ย นพลต ารวจ ต่ อ มานับ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2548 จนกระทั่ง ถึ ง ปั จ จุ บ ัน ไม่ มี ก ารรั บ สมัค ร
บุคคลภายนอกเข้าเป็ นนักเรี ยนพลตารวจอีกเลย แต่มีการเปลี่ยนเป็ นการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้า
เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจแทน และการฝึ กอบรมนักเรี ยนตารวจที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการศึกษาเพียงหน่วยงานเดี ยวแต่เดิ มนั้น ก็ได้การโอนภารกิ จไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบัญชาการตารวจภูธร ซึ่ งเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการในพื้นที่รับผิดชอบแทน โดยกองบัญชาการ
ศึ ก ษาเป็ นหน่ วยงานที่ จ ัดท าหลัก สู ตรนัก เรี ย นนายสิ บต ารวจ เพื่ อขออนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) และจัดทาตารากลางให้กบั หน่วยงานฝึ กอบรมตารวจต่างๆ ทาให้มีโอกาส
บรรจุ แ ต่ ง ตั้ง ผูบ้ ริ ห ารของหน่ ว ยงานฝึ กอบรมต ารวจจากบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษามาดารงตาแหน่ง โดยไม่มีความชานาญงานด้านการศึกษา ไม่
เคยปฏิ บตั ิงานร่ วมกับครู อาจารย์ ไม่ทราบเทคนิ คการวัดผล ไม่คุน้ เคยกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ จึงทา
ให้ผบู ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในงานวิชาการมาก หรื อไม่ได้ให้
ความสาคัญต่องานวิชาการเท่าที่ควร
2. เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมตารวจทั้งหมด ที่เคยได้รับการบริ
หารการศึ ก ษาจากกองบัญ ชาการศึ ก ษาโดยตรงนั้น ปั จ จุ บ ัน ได้รั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาจาก
กองบัญชาการตารวจภูธร ซึ่ งเป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิการ และมีการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
จากข้าราชการตารวจในสังกัด ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษา ดังนั้นแต่ละ
ศู น ย์ฝึกอบรมจึ ง บริ ห ารการศึ ก ษาไปตามภาวะผู น้ าของผู บ้ ริ ห ารแต่ ล ะศู นย์ฝึ กอบรมนั้น และ
ผูบ้ ริ หารถนัดด้า นใด ก็จะเน้นทางด้านนั้นมากขึ้ น ซึ่ งทาให้การบริ หารการศึ กษาของแต่ละศู นย์
ฝึ กอบรมแตกต่างกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นด้านการจัดการเรี ยนการสอน การจัดอาจารย์ผูส้ อน
และการวัด ผลการฝึ กอบรม จึ ง เป็ นการบริ ห ารศู น ย์ฝึ กอบรมที่ ก ระจัดกระจายไม่ มี ก รอบการ
บริ หารงานที่ชดั เจนแน่นอน
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ั นาหลัก สู ต ร
พ.ศ.2555-2564 ยุท ธศาสตร์ ที่ 4: การสร้ างความเข้มแข็ง ในการบริ หาร ระบุ ใ ห้พ ฒ
การศึกษาและฝึ กอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุ นยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ และ
ให้พฒั นารู ปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้ มี ความครอบคลุ มและต่อเนื่ อง
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ดังนั้นในฐานะที่นักศึ กษาเป็ นบุคลากรของสานักงานตารวจตารวจแห่ งชาติ จึงมีความสนใจที่ จะ
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. คำถำมของกำรวิจัย
1) สภาพการปฏิบตั ิและสภาพประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ มีอะไรบ้าง
3) ระบบในการบริ หารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็ นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิและสภาพประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
3) เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีขอบเขตการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จานวนรวม 10 แห่ง จานวน
3,646 คน
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ได้แ ก่ นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศู นย์ฝึกอบรมต ารวจ จานวนรวม 10 แห่ ง
คานวณหาจานวนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ได้จานวนนักเรี ยนนายสิ บตารวจ 366
คน
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2. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
ศึก ษาปั จจัย ด้านการบริ หารงานวิชาการส าหรั บศู นย์ฝึกอบรมตารวจ ส านัก งานตารวจ
แห่งชาติ ตามการสังเคราะห์ระหว่างภารกิจ แนวคิดระบบการบริ หารงานวิชาการ หลักสู ตรนักเรี ยน
นายสิ บตารวจ มาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุ ณภาพภายใน และข้อค้นพบ
ของงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อง จานวน 4 ด้า น ได้แก่ ปั จจัย ด้า นผูบ้ ริ หาร ปั จจัย ด้านผูส้ อน ปั จจัย ด้า น
สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
3. ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลในระหว่างปี การศึกษา 2560
5. นิยำมศัพท์
ศู นย์ ฝึกอบรมตำรวจ หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่ฝึกอบรมนักเรี ยนนายสิ บตารวจ เพื่อ
ปฏิ บตั ิ งานในสถานี ตารวจต่างๆ ทัว่ ประเทศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง และศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธร ภาค 1-8 และศู นย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิ บตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ผู้บริ หำร หมายถึง ข้าราชการตารวจ ที่มีตาแหน่งทางการบริ หาร ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ได้แก่ ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ และรองผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ผู้สอน หมายถึ ง ครู ฝึกของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ อาจารย์ประจาของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
และอาจารย์ประจาของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ที่ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
กลาง
นักเรียนนำยสิ บตำรวจ หมายถึง นักเรี ยนนายสิ บตารวจ สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่
ศึกษาอบรม ในปี พ.ศ.2560
กำรบริ หำรงำนวิช ำกำร หมายถึ ง การดาเนิ นกิ จกรรมต่ า งๆ ในศู นย์ฝึกอบรมตารวจ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจมีความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึ ก
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
ระบบกำรบริ หำรงำนวิชำกำร หมายถึ ง ระบบการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ประกอบด้วยปั จจัย นาเข้า การดาเนิ นการ และผลผลิ ต ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ น
กิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน เพื่อให้ได้ผลสาเร็ จตามความวัตถุประสงค์
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ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ กำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำร หมายถึ ง ปั จ จัย การด าเนิ น การที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิผลการบริ หารวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ได้แก่ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปัจจัยด้านผูส้ อน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยด้ ำนผู้บริหำร หมายถึง ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ ได้แก่ ภาวะผูน้ า การนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ การบริ หารวิชาการ และความมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ปั จจั ยด้ ำนผู้สอน หมายถึ ง ปั จจัย เกี่ ยวกับผูส้ อนที่ ส่งผลต่อการบริ หารวิช าการของศูนย์
ฝึ กอบรมต ารวจ ได้แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ความรู ้ / ประสบการณ์ วิ ช าชี พ แรงจู ง ใจ และ
พฤติกรรมการสอน
ปัจจัยด้ ำนสภำพแวดล้ อม หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ที่
ส่ งผลต่อการบริ หารวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ได้แก่ การใช้อาคารสถานที่ และการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ปั จจัยด้ ำนวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง ปั จจัยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ได้แก่ การมีวสั ดุอุปกรณ์ และการใช้วสั ดุอุปกรณ์
ประสิ ทธิผลของศู นย์ ฝึกอบรมตำรวจ หมายถึง ความสามารถในการให้การศึกษาอบรม
นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ให้มีความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึ ก ในการปฏิบตั ิ งานในหน้าที่ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
6. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ได้ระบบการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่ งจะ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสภาพการปฏิบตั ิ สภาพประสิ ทธิผล และปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการ
ที่มีประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
2. ได้ระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
3. ผู ้บ ริ หารในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถน าระบบการบริ หารงานวิ ช าการที่ มี
ประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลทางด้านการศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติมากยิง่ ขึ้น
4. ได้แ นวทางการพัฒ นานัก เรี ย นนายสิ บต ารวจ ให้เ ป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ ใ นวิช าการและมี
ความสามารถในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง จิตใจมัน่ คง ยึดมัน่ ในคุณธรรม
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จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ
เพื่อความผาสุ กของประชาชน
7. กรอบแนวควำมคิด
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของ Lunenburg and Ornstein (2008)
เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการศึ กษาวิจยั ซึ่ งเมื่อพิจารณาภารกิ จของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ โดยบูรณาการกับหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิ น
และระบบการประกันคุณภาพภายใน และข้อค้นพบของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะได้กรอบแนวคิดของ
ระบบการบริ หารวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลัก 3 ด้าน
ได้ แ ก่ ปั จ จัย น าเข้า (Inputs) ปั จ จัย การด าเนิ น การ (Transformation process) ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า น
ผูบ้ ริ หาร ปั จจัย ด้านผูส้ อน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และปั จจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ งได้จากการ
วิเคราะห์ ของนักวิชาการหลายๆ ท่าน และปั จจัยผลผลิต (Outputs) คือ นักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มี
คุณสมบัติที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึกในการปฏิบตั ิหน้าที่
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ ของนักวิชาการ ได้ผลดังนี้
นักวิชาการ
ปราณี ชมภูทอง
ธนวิกร สว่างศรี
มนูญ พันธ์หล่อ
มนูญ เชื้ อชาติ
บุญเสริ ม ทองศรี
มุกดา เลขะวิวฒั น์
สุพศั พงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์

ปวีณา เหล่าลาด
เขษมสร โข่งศรี
สรุ ป

ผูบ้ ริ หาร

ผูส้ อน

ผูเ้ รี ยน


























ผูป้ กครอง



ชุมชน




สภาพ
แวดล้อม




วัสดุ
อุปกรณ์







-

-
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการตามความเห็นของนักวิชาการหลาย
ท่ า น มี 5 ด้า น แต่ เมื่ อพิ จารณาโครงสร้ า งของกองบัง คับ การฝึ กอบรมตารวจตารวจกลาง ศู น ย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
มีบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสถานศึกษา แต่ไม่มีโครงสร้างที่มีบุคคลภายนอกหรื อจากชุ มชนเข้า
มามีส่วนร่ วมในการบริ หารหรื อดาเนิ นการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อระบบ
การบริ หารวิชาการเบื้องต้นสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านครู ผสู ้ อน
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัสดุอุปกรณ์
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาตัวแปรในปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ โดยนาตัวแปรมาสร้างเครื่ องมือในการวัดค่าตัว
แปรแต่ละตัว จากนั้นจึ งหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อก่ อนการรวบรวมข้อมู ลจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงข้อมูล
ความถี่ ค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่อยูใ่ นปั จจัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน แล้วนามาสร้างระบบการบริ หารวิชาการสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ฉบับร่ าง) โดยกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เบื้องต้น แสดงได้ดงั ภาพที่ 1
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การวางแผนงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน การกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ การมีเอกภาพดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน การประสานงานความสามัคคี การติดตามและประเมินผล -

ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความยุตธิ รรม มีเหตุผล การมองโลกในแง่ดี การวางตัวเป็นกลาง ความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน ความห่วงใยผู้ร่วมงาน -

- ความมั่นใจในตนเอง
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
- ความอดทนต่อภาวะกดดัน
- ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
- ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
- ความอุทศิ เวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
- ความคิดริเริ่ม
- การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
- ความมีมนุษยสัมพันธ์
- การยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน

- การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
- การมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
- การกาหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย
- การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
- การมีกลไกการกากับติดตาม
- การควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย

ความเพียงพอกับจานวนผู้เรียน ความแข็งแรงทนทาน ความพร้อมใช้งาน การตกแต่งให้น่าใช้งาน การกาหนดการใช้ที่เหมาะสม การมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ การดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ การระบบการป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆ การใช้อย่างคุ้มค่า -

ภาวะผู้นา
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การบริหารวิชาการ

ด้าน
ผู้บริหาร

การมีวุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการใช้ภาษาการสื่อสาร การมีประสบการณ์ด้านการสอน ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชาต่างๆ การปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน ทัศนคติทดี่ ีต่อวิชาชีพครู ความมุ่งมั่นในการสอนและพัฒนาผู้เรียนความตัง้ ใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู -

แรงจูงใจ
พฤติกรรมการสอน
- การจัดเตรียมการสอนจากสื่อและแหล่งวิทยาการต่างๆ
- การใช้ความรู้ความสามารถของตนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
- การใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกัยสภาพการเรียนรู้
- การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนได้อย่างเหมาะสม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้
- การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

นักเรียนนายสิบตารวจที่มีความรู้

ประสิทธิผลของ
ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ

คุณลักษณะส่วนบุคคล

ความรู้ / ประสบการณ์วิชาชีพ

อาคารสถานที่

ด้านสภาพ
แวดล้อม

ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การใฝ่หาความรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของศิษย์ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ความยุตธิ รรมที่มีต่อผู้เรียน -

การมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ การมีสนามกีฬา การมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ การมีห้องสมุด การมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ -

นักเรียนนายสิบตารวจที่มคี วามสามารถ

นักเรียนนายสิบตารวจที่มจี ิตสานึก

ด้าน
ผู้สอน

การมีวัสดุอปุ กรณ์

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์

การใช้วัสดุอุปกรณ์

การนามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ การนามาใช้ในการบริหารงานวิชาการ การนามาใช้จัดการเรียนการสอน การนามาใช้ประเมินผล การนามาใช้วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบารุงรักษาเทคโนโลยีให้อยู่ในสภาพใช้การได้ -

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริ หารวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ

การมีจานวนอย่างเพียงพอ ความปลอดภัย ความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง ความมีประสิทธิภาพในการทางาน ความเหมาะสมในการใช้งาน การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ การมีอินเทอร์เน็ต -

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในบทนี้ กล่าวถึ งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องมาดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
2. หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
3. การบริ หารงานวิชาการ
4. ปัจจัยการบริ หารวิชาการ
5. ทฤษฎีระบบ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการส านักงานตารวจแห่ ง ชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่ งมี
เป้ า หมายสอดคล้องกับ กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดกลยุทธ์ รัก ษาความสงบ
เรี ยบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้แนวทางการดาเนินงานในการ
ผลิ ตและฝึ กอบรมตารวจ สาหรับการดาเนิ นแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม การผลิตตารวจเพื่อให้มี
ความรู ้พ้ืนฐานของการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของข้าราชการตารวจ โดยกาหนดศูนย์ฝึกอบรมซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานทางการศึ ก ษาของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ท าหน้า ที่ ใ นการให้ก ารศึ ก ษาอบรมแก่
บุคคลภายนอกที่ผา่ นการสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจ เพื่อเตรี ยมบรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นนายตารวจชั้นประทวน มีจานวน 10 หน่วยงาน ดังนี้
1. กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง (บก.ฝรก.) สังกัด กองบัญชาการศึกษา
2. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 1 (ศฝร.ภ.1) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 1
3. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 2 (ศฝร.ภ.2) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 2
4. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 3 (ศฝร.ภ.3) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 3
5. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ.4) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 4
6. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 5 (ศฝร.ภ.5) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 5
7. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 6 (ศฝร.ภ.6) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 6
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8. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7
9. ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 8 (ศฝร.ภ.8) สังกัด กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8
10. ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศฝร.ศชต.) สังกัด ศูนย์
ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 10 หน่ วยงาน มี ฐานะของหน่ วยงานเป็ นระดับกองบังคับการ โดยต่าง
ขึ้นอยู่กบั หน่ วยงานต้นสังกัดที่เป็ นระดับกองบัญชาการแตกต่างกันไปตามพื้นที่ รับผิดชอบ และ
หน่วยงานระดับกองบัญชาการทั้งหมดขึ้นตรงต่อสานักงานตารวจแห่งชาติตามลาดับ สามารถแสดง
สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานได้ดงั ภาพที่ 2

สานักงานตารวจแห่ งชาติ

กอง
บัญชา
การ
ศึกษา

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 1

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 2

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 3

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 4

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 5

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 6

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 7

กอง
บัญชา
การ
ตารวจ
ภูธร
ภาค 8

ศูนย์
ปฏิบตั ิ
การตารวจ
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

กอง
บังคับ
การฝึ ก
อบรม
ตารวจ
กลาง

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 1

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 2

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 3

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 4

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 5

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 6

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 7

ศูนย์
ฝึ ก
อบรม
ตารวจ
ภูธร
ภาค 8

ศูนย์
ฝึ กอบรม
ศูนย์ปฏิบตั ิ
การตารวจ
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

ภาพที่ 2 สายการบังคับบัญชาของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
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1.1 กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
กองบัง คับ การฝึ กอบรมตารวจกลาง (กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง, 2558) เป็ น
หน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่ งชาติ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 189
หมู่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีประวัติการก่อตั้งดังนี้
พ.ศ.2451 เดิมชื่ อว่า โรงเรี ยนพลตารวจตระเวน หรื อโรงเรี ยนตารวจตระเวน แต่โดยทัว่ ไป
จะเรี ยกชื่ อว่า โรงเรี ยนพลตระเวน ตั้งอยูท่ ี่วดั ประยูรวงศาวาส เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เกณฑ์ทหารทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ.2452 อนุ ญาตให้ผูท้ ี่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วรับการคัดเลือกให้
เข้ารับราชการเป็ นตารวจได้ โดยจะส่ งตัวเข้ารับการฝึ กอบรมในโรงเรี ยนพลตารวจ เป็ นระยะเวลา 1
ปี ต่อมา พ.ศ.2496 ได้ก่อสร้างโรงเรี ยนพลตารวจขึ้นที่ตลาดบางเขน อาเภอบางเขน จังหวัดพระนคร
เรี ยกชื่ อว่า ศูนย์การฝึ กบางเขน อยู่ในบังคับบัญชาของตารวจนครบาล ซึ่ งในปี พ.ศ.2503 พระราช
กฤษฎีกา แบ่งส่ วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย ได้ต้ งั กองบัญชาการศึกษาขึ้น และให้
โรงเรี ยนต่างๆ ของกรมตารวจอยู่ใ นบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึ กษา ต่อมา พ.ศ.2542 ย้าย
สถานที่ทาการจากเขตบางเขน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มาตั้งอยูท่ ี่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยในปี พ.ศ.2548 เปลี่ ยนชื่ อจากกองกากับการโรงเรี ยนตารวจนครบาล (เดิ ม)
เป็ นศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง และได้เปลี่ยนจากนักเรี ยนพลตารวจ เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจ และ
ปี พ.ศ.2552 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
โครงสร้ างการบริ หารของกองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง แสดงได้ดงั ภาพที่ 3 และ
โครงสร้างกองบังคับการฝึ กอบรมตารวจตารวจกลาง แสดงได้ดงั ภาพที่ 4 และภารกิจกองบังคับการ
ฝึ กอบรมตารวจกลาง แสดงได้ดงั ภาพที่ 5
ผูบ้ งั คับการ

รองผูบ้ งั คับการ

ผูก้ ากับการ
ฝ่ ายอานวยการ

ผูก้ ากับการ
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ

รองผูบ้ งั คับการ

ผูก้ ากับการ
ฝ่ ายปกครองฯ

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริ หารของกองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง

รองผูบ้ งั คับการ

ผูก้ ากับการ
ฝ่ ายบริ การการฝึ กอบรม

กองบังคับการ
ฝึ กอบรมตารวจกลาง

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายบริ การการฝึ กอบรม

ฝ่ ายปกครอง
และกิจการการฝึ กอบรม

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ

งานธุรการและกาลังพล

งานวิชาการ คัดเลือกและเตรี ยมการ

กองร้อยที่ 1

งานการฝึ ก 1

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

งานผลิตตาราและเอกสาร

กองร้อยที่ 2

งานการฝึ ก 2

งานการเงินและพลาธิการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

กองร้อยที่ 3

งานครู ฝึกยุทธวิธีตารวจ

งานรักษาการณ์

งานประกันคุณภาพ งานวัดผลและประเมินผล

งานกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์พลศึกษา

ภาพที่ 4 โครงสร้างหน่วยงานกองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
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กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายบริ การการฝึ กอบรม

งานวิชาการ คัดเลือกและ
งานธุรการ
เตรี ยมการ
งานสารบรรณ
งานผลิตเอกสารและตารา
งานกาลังพล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์
และห้องสมุด
งานศึกษาอบรม
งานประกันคุณภาพ
งานนโยบายและแผน
งานวัดผลและประเมินผล
งานยุทธศาสตร์
งานคดีและวินยั
งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและงานบัญชี
ภาพที
่ 5 ่อภารกิ
จกองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
งานสื
สาร และงาน

ฝ่ ายปกครองฯ
งานปกครองบังคับบัญชา
งานกีฬาและนันทนาการ
งานพลศึกษา

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง 2558 กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง หน้า 19

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ
งานการฝึ กของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
งานการฝึ กของกองบังคับ
การฝึ กอบรมตารวจกลาง
งานการฝึ กยุทธวิธีตารวจ
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1.2 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุ รี มี เนื้ อที่ 464 ไร่ 58 ตารางวา เป็ นหน่ วยงานระดับ กองบัง คับ การ สั ง กัดกองบัญชาการ
ตารวจภูธ รภาค 1 มี หน้าที่ ผลิ ตบุ คคลภายนอกให้เป็ นข้าราชการตารวจชั้นประทวน เดิ มชื่ อกอง
กากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 1 ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษา ทาการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักเรี ย น
พลตารวจ ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็ นต้นมา ต่อมา พ.ศ.2548 สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อและ
สังกัดของกองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 1 เป็ น “ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1” ขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 1 และได้ยกฐานะศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 เป็ นกองบังคับการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (http://www.policetraining1.org/index.php, 2559)
1.3 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 ตั้งอยู่บริ เวณเขาน้อย ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบ้านสวน อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เปิ ดการฝึ กอบรมนักเรี ยนพลตารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็ นต้นมา โดยก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2510 เดิมชื่ อว่าโรงเรี ยนตารวจภูธร 3 ขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการศึกษา ต่อมา
ในปี พ.ศ.2516 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนตารวจภูธร 2 และในปี พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 2 และขึ้นสายการบังคับบัญชากับกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 2 และได้
ยกฐานะของศู น ย์ ฝึ กอบรมต ารวจภู ธ รภาค 2 ขึ้ นเป็ นกองบัง คั บ การ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2552
(http://www.trainingcenter2.com/default.aspx, 2559)
1.4 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 เดิ มชื่ อโรงเรี ยนตารวจภูธร 3 ซึ่ งพลตารวจเอก เผ่า ศรี ยา
นนท์ อธิ บดีกรมตารวจเป็ นผูก้ ่อตั้ง เรี ยกว่า "ค่ายสุ รนารายณ์" สังกัดตารวจรักษาดิ นแดนและรักษา
ชายแดน ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น "กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภููธร 2" จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2516 มีพ ระราชกฤษฎี กาแบ่งส่ วนราชการใหม่ใ ห้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น "กองกากับการโรงเรี ย น
ตารวจภูธร 3" ตั้งอยูเ่ ลขทีี่ ่ 41 หมู่ 13 ถนนสุ รนารายณ์ ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 มี เนื้ อที่ 338 ไร่ ห่ างจากตัวเมื องนครราชสี มา ประมาณ 7 กิ โลเมตร
จากนั้นได้มีพระราชกฤษฎี กาแบ่งส่ วนราชการสานักงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2548 ได้โอนกอง
กากับการโรงเรี ยนตารวจภู ธร 3 ไปเป็ นหน่ วยงานในสังกัดตารวจภูธรภาค 3 และเปลี่ ยนชื่ อเป็ น
"ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3" ต่อมาวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานเป็ นผู ้
บังคับการจนถึงปัจจุบนั (https://sites.google.com/a/phoowittaya.ac.th/trainingp3/home, 2559)
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1.5 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
ศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจภู ธ รภาค 4 ชื่ อ เดิ ม กองก ากับ การโรงเรี ย นต ารวจภู ธ ร 4 จัง หวัด
ขอนแก่น ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 มีพ้ืนที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ตั้งอยูท่ ี่ 296
หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์ราชการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 9 ตาราง
วา ปั จจุ บนั เป็ นบ้านพักอาศัยของทางราชการ และส่ วนที่ 2 ตั้ง อยู่ที่ 272 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้ อที่ 149 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา เป็ นส่ วนที่ทาการ
เปิ ดทาการฝึ กอบรมนักเรี ยนพลตารวจครั้งแรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2517 เป็ นต้นมา ต่อมากองกากับ
การโรงเรี ยนตารวจภูธร 4 เปลี่ยนโอนไปสังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 4 และเปลี่ยนชื่อเป็ น
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2548 และต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2552 ได้
เปลี่ ยนฐานะจากกองกากับการเป็ นกองบังคับการ ให้การศึกษาและฝึ กอบรมข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนใน 2 ลักษณะ คือ จัดการศึกษาและฝึ กอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเตรี ยมเข้ารับราชการตารวจ
(Pre-service Training) และจัด การศึ ก ษาและฝึ กอบรมข้า ราชการตารวจประจาการ ให้มี ความรู ้
ความสามารถเหมาะกับตาแหน่ งงานที่ ปฏิ บตั ิ หรื อจะไปปฏิ บตั ิ (In-service Training) และภารกิ จ
พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่ งชาติในการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรพิเศษต่างๆ
(http://www.geocities.ws/tobepolice4, 2559)
1.6 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
กรมตารวจ ให้จดั ตั้งโรงเรี ยนตารวจภูธรภาคเหนือตอนบนขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2495 ใช้
ชื่ อว่า “โรงเรี ยนตารวจภูธรภาค 5” ขึ้นที่บา้ นกิ่ วทับยั้ง ตาบลแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย ในขณะนั้นยัง
ไม่มีการผลิตและฝึ กอบรม มีแต่เจ้าหน้าที่ประจาอยูเ่ รี ยกว่า “กองกาลังปฏิบตั ิการพิเศษ” ต่อมา พ.ศ.
2497 กรมตารวจสั่งให้ยุบเลิ กโรงเรี ยนตารวจภูธรภาค 5 ที่ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย และจัด
ตั้งขึ้นใหม่ที่ บ้านปงสนุ ก เลขที่97 ถนนจามเทวี ตาบลเวียงเหนื อ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีเนื้อที่
23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนตารวจภูธรภาค5 ลาปาง” เริ่ มเปิ ดทาการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักเรี ยนพลตารวจ ในปี ถัดมา (หลักสู ตร 6 เดือน) แต่พอถึงปี พ.ศ.2503 กรมตารวจก็ให้ยุบ
เลิกโรงเรี ยนตารวจภูธรภาคทั้ง 9 ภาค โดยให้โรงเรี ยนตารวจภูธรภาค5 จังหวัดลาปาง และโรงเรี ยน
ตารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุ โลก ให้รวมกันและเปลี่ยนชื่ อเป็ น “โรงเรี ยนตารวจภูธร 3 ” ตั้งอยู่
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จนถึง พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “โรงเรี ยนตารวจภูธรภาค 5” และปี
พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรี ยนตารวจภูธร 5” ต่อมาในปี พ.ศ.2519 กรมตารวจจัดตั้งโรงเรี ยน
ตารวจภูธร 5 ขึ้นใหม่ เลขที่ 145 หมู่ที่ 13 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง มีเนื้อที่ 240
ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้กาหนดให้กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 5 สังกัด
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กองบัญชาการศึกษา เปลี่ยนชื่ อเป็ น “ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5” และอยู่ในสังกัดตารวจภูธร
ภาค 5 (http://www.policetraining5.com/index.php, 2559)
1.7 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6 ตั้งอยู่เลขที่ 837 หมู่ 10 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2517 ทาการสอนและฝึ กอบรมหลักสู ตร
นักเรี ยนพลตารวจ โดยรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นนักเรี ยนพลตารวจ จากผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิมเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนตรงต่อ กองบัญชาการศึกษา
ชื่อ กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรนักเรี ยน
พลต ารวจ โดยให้ รั บ สมัค รและสอบคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า เป็ นนัก เรี ย นพลต ารวจ จากผูท้ ี่ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 การผลิตและฝึ กอบรม หลักสู ตรนักเรี ยนพลตารวจ ได้ปรับเปลี่ยนเป็ น
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติให้กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 6
ขึ้ นตรงต่ อตารวจภู ธ รภาค 6 และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ นศู น ย์ฝึ กอบรมตารวจภู ธ รภาค 6 ตั้ง แต่ วนั ที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา (http://adm_school6.education.police.go.th/main.php, 2559)
1.8 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
กรมตารวจได้จ ัดตั้ง โรงเรี ย นตารวจภู ธ รภาค 7 ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2496 เดิ มชื่ อ “โรงเรี ย น
ตารวจภูธร 7” ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 โรงเรี ยนตารวจภูธร 1 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, โรงเรี ยน
ตารวจภูธร 2 จังหวัดฉะเชิ งเทรา และโรงเรี ยนตารวจภูธร 7 จังหวัดนครปฐม รวมเป็ นโรงเรี ยน
เดียวกัน ชื่อว่า “โรงเรี ยนตารวจภูธร 1” ขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการศึกษา กรมตารวจ โดย
ใช้สถานที่โรงเรี ยนตารวจภูธร 7 เริ่ มทาการฝึ กอบรมนักเรี ยนพลตารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เป็ นต้น
มา จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2516 กรมตารวจได้เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น “กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 7”
และในปี พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7” ขึ้ นกับตารวจภูธรภาค 7
และในปั จจุ บนั ได้ย กฐานะเป็ นกองบัง คับการ ตั้ง แต่ พ.ศ.2552 เป็ นต้น มา(หนังสื อ ศรฝ.ภ.7 ที่
0022.(11)/857 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560)
1.9 ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีเนื้ อที่ 59 ไร่ 3 งาน เดิมชื่ อ กองกากับการโรงเรี ยนตารวจภูธร 8
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ได้เปิ ดทาการฝึ กอบรมนักเรี ยนพลตารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปี พ.ศ.2548 มีระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตร 1 ปี ปั จจุบนั สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างและเปลี่ยนชื่ อ
ใหม่ เ ป็ น ศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจภู ธ รภาค 8 เมื่ อ พ.ศ.2548 ขึ้ นกับ ต ารวจภู ธ รภาค 8 โดยตรง
(http://school8.education.police.go.th, 2559)
โครงสร้ างการบริหารงานของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 แบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 3 กองกากับ และ 1 กลุ่มงาน
ดังนี้
1. กองกากับการอานวยการ มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบ เกี่ ย วกับ งานธุ รการ งานสาร
บรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริ หารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์ และแผน งานวินยั งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ งานการเงิ นและงานพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่ อสาร งานรักษาการณ์ และงาน
อื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2. ฝ่ ายบริ การการศึ กษา มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบ เกี่ ยวกับงานบริ การการศึ กษาและ
ฝึ กอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตาราและสื่ อการเรี ยนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด และงานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. ฝ่ ายปกครองและกิจการการฝึ ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปกครองบังคับ
บัญ ชา ดู แ ลนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจและผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมหลัก สู ต รต่ า งๆ และงานอื่ น ๆ ที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับ งานวิชาการ งานสอน งานวิจยั และ
พัฒนาการศึกษา งานอาจารย์พิเศษ และงานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 แสดงได้ดงั ภาพที่ 6
ภารกิจของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8
ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 มีดงั นี้
1. ฝ่ ายอานวยการ มีหน้า ที่และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับงานธุ รการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัม พัน ธ์ งานบริ ห ารงานบุ คคล งานยุทธศาสตร์ และแผน งานวินัย งานสวัส ดิ ก าร งาน
งบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่ อสาร และงานรักษาการณ์ โดยให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดงั นี้
1) งานธุรการและสารบรรณ
2) งานบริ หารงานบุคคล
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3) งานคดีและวินยั
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
5) งานการเงินและงานบัญชี
6) งานงบประมาณ
7) งานส่ งกาลังบารุ ง
8) งานสวัสดิการ
9) งานช่วยอานวยการและงานเลขานุการ
10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
12) งานศึกษาอบรม
13) งานบัน ทึ ก ตรวจสอบ ควบคุ ม และรายงานข้อ มู ล สถานภาพก าลัง พลของ
ข้า ราชการต ารวจในสั ง กัด รวมทั้ง ตรวจสอบข้อ มู ล ดัง กล่ า วกับ ฐานข้อ มู ล ก าลัง พลกลางของ
สานัก งานตารวจแห่ ง ชาติ และดาเนิ นการเพื่ อให้ข ้อมู ล สถานภาพก าลัง พลในความรั บ ผิดชอบ
เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14) งานการพยาบาลแก่ ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรม ข้า ราชการตารวจ พนัก งานราชการ
ลูกจ้าง และครอบครัว
15) จัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์
16) เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่ องมือ และเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
17) งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ในด้านสุ ขอนามัย
18) การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ภายในศูนย์ฝึกอบรม
19) จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสาหรับข้าราชการตารวจ
20) จัดซื้ อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร
21) งานโภชนาการ
22) งานเก็บ ควบคุม บารุ งรักษา และจาหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร
23) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
24) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อมิได้อยูใ่ นหน้าที่ของฝ่ ายใดโดยเฉพาะ
25) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

24

2. ฝ่ ายบริ การการศึ กษา มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานบริ การการศึ กษาและ
ฝึ กอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตาราและสื่ อการเรี ยนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
1) งานธุ รการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายบริ การการศึกษา
2) จัดการสอนและฝึ กอบรม
3) จัดพิมพ์เอกสารคาสอนและตารา รวมทั้งการแจกจ่ายและเก็บรักษา
4) งานวางแผนและก าหนดโครงการเกี่ ย วกับ งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและงาน
ห้องสมุด
5) ปรับปรุ งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ให้มีความทันสมัยใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
7) งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทาบัตรรายการ
8) งานเตรี ยมทรัพยากรห้องสมุดออกบริ การ
9) งานบริ การหนังสื อและช่วยค้นคว้า
10) งานวารสารและเอกสารสิ่ งพิมพ์
11) งานรักษาสถานภาพหนังสื อและสิ่ งพิมพ์
12) งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนงาน
โครงการ หลักสู ตรการฝึ กอบรม
13) ด าเนิ น การด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยจัด ให้ มี ร ะบบการประกัน
คุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์ฝึกอบรม
14) จัดทารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจาปี เสนอตารวจภูธรภาค หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรื อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
15) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. ฝ่ ายปกครองและการฝึ ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
ดูแลนักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
1) งานธุ รการและสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายปกครองและการ
ฝึ ก
2) ปกครองบังคับบัญชานักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ต่างๆ
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3) ควบคุ ม ดู แลนักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ใน
ด้านความประพฤติ ให้อยูใ่ นระเบียบ วินยั คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรม
4) ทาการฝึ กหัดนักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ตาม
หลักสู ตรที่กาหนดไว้
5) ควบคุม ดูแล นักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ให้เข้า
รับการฝึ กหัดลุฝึกซ้อมกีฬา
6) ส่ งเสริ ม ควบคุม ดูและการอบรมทางด้านจิตใจนักเรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบตั ิหน้าที่
7) ให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ
8) ดูแล ตรวจตรา กวดขันให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ต่างๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ ในการเรี ยน เพื่อให้การเรี ยนได้ผลอยูเ่ สมอ
9) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปื น หรื อสิ่ งของหลวงต่างๆ
10) ดาเนิ นการวางแผนและฝึ กอบรมตามหลักสู ตรภาคยุท ธวิธีที่กาหนดไว้ หรื อตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
11) จัดเตรี ยม บารุ งรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึ กพลศึกษา อุปกรณ์การฝึ ก
ยุทธวิธีตารวจ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึ กอบรม
12) ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการ ด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา การ
ฝึ กการต่อสู ้ป้องกันตัว
13) งานด าเนิ น การให้ค วามรู ้ แ ละฝึ กกี ฬ าประเภทต่ า งๆ ตลอดจนการฝึ กการต่ อ สู ้
ป้ องกันตัวที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
14) งานเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ข้าราชการตารวจ
15) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่ และความรั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจยั
และพัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
1) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนงาน โครงการ หลักสู ตร
การศึกษาและฝึ กอบรม
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจยั
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
4) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้ างบทเรี ยน สร้ างตาราหรื อเอกสาร
ประกอบการสอน จัดทาหลักสู ตร ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร จัดทาข้อสอบ วัดผลและประเมินผล
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การเรี ยน งานวิจยั และงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย จิตใจ ข้าราชการ
ตารวจ
5) งานบริ หาร เป็ นกรรมการประจาภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับภาควิชาอื่น หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 แสดงได้ดงั ภาพที่ 7

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 1 - 8

ฝ่ ำยอำนวยกำร

ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ

ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึ ก

งำนธุรกำร

งำนบริ กำรกำรศึกษำ

กองร้อยที่ 1

งำนกำรเงิน

งำนทะเบียนและวัดผล

กองร้อยที่ 2

งำนพลำธิกำร

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กองร้อยที่ 3

ภาพที่ 6 โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8

กลุ่มงำนอำจำรย์
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ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8

ฝ่ ำยอานวยการ
-- งานธุรการและงานสารบรรณ
-- งานบริ หารงานบุคคล
-- งานคดีและวินยั
-- งานนโยบายและแผน และงาน
ยุทธศาสตร์
-- งานการเงินและงานบัญชี
-- งานงบประมาณ
-- งานส่งกาลังบารุ ง
-- งานสวัสดิการ
-- งานช่วยอานวยการ และงาน
เลขานุการ
-- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายบริ การการศึกษา
-- งานจัดการสอนและ
ฝึ กอบรม
-- งานผลิตเอกสารและตารา
-- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และห้องสมุด
-- งานประเมินผลการศึกษา
-- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
-- งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชา

ภาพที่ 7 ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8

ฝ่ ายปกครองและการฝึ ก
-- งานปกครองบังคับบัญชา
-- งานกีฬาและนันทนาการ
-- งานพลศึกษา วิทยาศาสตร์การ
กีฬา และการต่อสูป้ ้ องกันตัว
-- งานเสริ มสร้างคุณธรรม และ
จริ ยธรรมตารวจ
-- งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชา
มอบหมาย

กลุ่มงานอาจารย์
-- งานนโยบายและแผนการศึกษา
และฝึ กอบรม
-- งานวิจยั
-- งานพัฒนาการศึกษา
-- งานวิชาการ งานสอน และสร้าง
บทเรี ยน
-- งานจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
-- งานวัดผลและประเมินผล
-- งานสัมมนาทางวิชาการ
-- งานทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
และจิตใจ
-- งานบริ หารภาควิชา
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ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 1-8

ฝ่ ำยอำนวยกำร

ฝ่ ำยบริ กำรกำรฝึ กอบรม

งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
งานศึกษาอบรม
งานพยาบาล
งานรักษาการณ์
งานโภชนาการ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
มิได้อยูใ่ นหน้าที่ของฝ่ าย
ใดโดยเฉพาะ
งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชา

ภาพที่ 7 ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 (ต่อ)

ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึ ก

กลุ่มงำนอำจำรย์
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1.10 ศูนย์ ฝึกอบรมศูนย์ ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมชื่อศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 ขึ้นการ
บังคับบัญชากับกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 9 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ ึนและมีที่ต้ งั อยูท่ ี่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 อ.เมือง จ.ยะลา และ
ปี พ.ศ.2552 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างสานักงานตารวจแห่ งชาติอีกครั้งหนึ่ ง โดยแบ่งพื้นที่การ
ปกครองของตารวจภูธรจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 ไปขึ้น
การปกครองบัง คับ บัญ ชากับ ศู น ย์ ป ฏิ บ ัติ ก ารต ารวจจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เปิ ดรั บ สมัค ร
บุคคลภายนอกผูม้ ีวุฒิประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปว ช.) ห รื อวุ ฒิ เ ที ย บ เท่ า เ พื่ อ เ ข้ า รั บก ารศึ กษ าอบ รม เป็ น นั ก เ รี ย นนา ย สิ บต า รว จ
(http://www.p9.police.go.th/singkhorn/index.php, 2559)
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 3
กองกากับ และ 1 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กองกากับการอานวยการ มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบ เกี่ ย วกับ งานธุ รการ งานสาร
บรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริ หารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์ และแผน งานวินยั งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ งานการเงิ นและงานพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่ อสาร งานรักษาการณ์ และงาน
อื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2. ฝ่ ายบริ การการศึ กษา มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบ เกี่ ยวกับงานบริ การการศึ กษาและ
ฝึ กอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตาราและสื่ อการเรี ยนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด และงานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. ฝ่ ายปกครองและกิจการการฝึ ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปกครองบังคับ
บัญ ชา ดู แ ลนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจและผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมหลัก สู ต รต่ า งๆ และงานอื่ น ๆ ที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับ งานวิชาการ งานสอน งานวิจยั และ
พัฒนาการศึกษา งานอาจารย์พิเศษ และงานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงได้ดงั ภาพที่ 8
ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงได้ในภาพที่ 9
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จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภารกิจ พันธกิจ ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และการแบ่งส่ วนราชการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจทั้ง 10 หน่วยงาน ส่ วนใหญ่เหมือนกัน
มีบางส่ วนที่คล้ายกัน และบางส่ วนที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจทั้ง 10 หน่วยงาน สรุ ปเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 1
2. พันธกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจทั้ง 10 หน่วยงาน สรุ ปเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 2
3. ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ สรุ ปเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 3
4. จานวนข้าราชการ และนักเรี ยนนายสิ บตารวจ แสดงได้ดงั ตารางที่ 4
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ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบตั ิกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ฝ่ ำยอำนวยกำร

ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ

ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึ ก

งำนธุรกำร

งำนบริ กำรกำรศึกษำ

กองร้อยที่ 1

งำนกำรเงิน

งำนทะเบียนและวัดผล

กองร้อยที่ 2

งำนพยำบำล

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กองร้อยที่ 3
งำนธุรกำรและกำรเงิน

ภาพที่ 8 โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มงำนอำจำรย์
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ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ฝ่ ำยอำนวยกำร
งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
งำนบริ หำรงำนบุคคล
งำนคดีและวินยั
งำนนโยบำยและแผน และงำน
ยุทธศำสตร์
งำนกำรเงินและงำนบัญชี
งำนงบประมำณ
งำนส่ งกำลังบำรุ ง
งำนสวัสดิกำร
งำนช่วยอำนวยกำร และงำน
เลขำนุกำร
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่ อสำร

ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ
งำนจัดกำรสอนและฝึ กอบรม
งำนผลิตเอกสำรและตำรำ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ห้องสมุด
งำนประเมินผลกำรศึกษำ
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนอื่นๆ ที่ผบู้ งั คับบัญชำ
มอบหมำย

ภาพที่ 9 ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึ ก
งำนปกครองบังคับบัญชำ
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนพลศึกษำ วิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ และกำรต่อสู ้
ป้ องกันตัว
งำนเสริ มสร้ำงคุณธรรม และ
จริ ยธรรมตำรวจ
งำนอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชำ

กลุ่มงำนอำจำรย์
งำนนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
และฝึ กอบรม
งำนวิจยั และพัฒนำกำรศึกษำ
งำนวิชำกำร งำนสอน และสร้ำง
บทเรี ยน
งำนจัดทำและพัฒนำหลักสูตร
งำนวัดผลและประเมินผล
งำนสัมมนำทำงวิชำกำร
งำนทดสอบสมรรถภำพร่ ำงกำย
และจิตใจ
งำนบริ หำรภำควิชำ
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ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ฝ่ ำยอำนวยกำร
งำนประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำร
งำนศึกษำอบรม
งำนพยำบำล
งำนรักษำกำรณ์
งำนโภชนำกำร
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
มิได้อยูใ่ นหน้ำที่ของฝ่ ำย
ใดโดยเฉพำะ
งำนอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชำ

ฝ่ ำยบริ กำรกำรฝึ กอบรม

ภาพที่ 9 ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ)

ฝ่ ำยปกครองฯ

กลุ่มงำนอำจำรย์
งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ตัวชี้วดั
งำนอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชำ
มอบหมำย
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ตารางที่ 1 ภารกิจหน่วยงานของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ภารกิจ
1. งานด้ านอานวยการ
1) งานธุรการ และสารบรรณ
2) งานบุคคล
3) งานคดีและวินยั
4) งานนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์
5) งานการเงินและบัญชี
6) งานงบประมาณ
7) งานสวัสดิการ
8) งานสื่ อสารและรักษาการณ์
9) งานประชาสัมพันธ์
10) งานศึกษาอบรม
11) งานส่งกาลังบารุ ง
12) งานช่วยอานวยการและเลขานุการ
13) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14) งานพยาบาล
15) งานโภชนาการ
16) งานสอบแข่งขันหรื อคัดเลือก
17) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย

ฝรก. ศฝร.1 ศฝร.2 ศฝร.3 ศฝร.4 ศฝร.5 ศฝร.6 ศฝร.7 ศฝร.8



























































































































































ศฝร.ศชต.
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ตารางที่ 1 ภารกิจหน่วยงานของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
ภารกิจ
2. งานด้ านบริการการศึกษา
1) งานผลิตเอกสาร ตารา และสื่ อการเรี ยนการสอน
2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
3) งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา
5) งานวิชาการ คัดเลือกและเตรี ยมการ
6) งานจัดการสอนและอบรม
7) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. งานด้ านการปกครองและการฝึ ก
1) งานปกครอง
2) งานการฝึ ก
3) งานกีฬาและนันทนาการ
4) งานครู ฝึกยุทธวิธีตารวจ
5) งานพลศึกษา

ฝรก. ศฝร.1 ศฝร.2 ศฝร.3 ศฝร.4 ศฝร.5 ศฝร.6 ศฝร.7 ศฝร.8












ศฝร.ศชต.
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ตารางที่ 1 ภารกิจหน่วยงานของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
ภารกิจ
4. งานอาจารย์
1) งานวิจยั และพัฒนา
2) งานพัฒนาการศึกษา
3) งานสอน
4) งานสัมมนาทางวิชาการ
5) งานสร้างบทเรี ยน เอกสาร และตารา
6) งานนโยบายและแผนการศึกษาและฝึ กอบรม
7) งานวัดผลและประเมินผล
8) งานทดสอบสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจ
9) งานบริ หารภาควิชา
10) งานมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วดั
11) งานอื่นๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

ฝรก. ศฝร.1 ศฝร.2 ศฝร.3 ศฝร.4 ศฝร.5 ศฝร.6 ศฝร.7 ศฝร.8
































































































ศฝร.ศชต.
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ตารางที่ 2 พันธกิจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
พันธกิจ
1. ด้ านการสรรหาและฝึ กบุคลากร
- สนับสนุน พัฒนาระบบการสรรหาข้าราชการตารวจ
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าเป็ นข้าราชการตารวจ
- ผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวน
- ฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้และทักษะ ข้าราชการตารวจตารวจชั้นประทวน
- ฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้และทักษะข้าราชการตารวจตารวจชั้นสัญญาบัตร
- ฝึ กอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ครู ฝึกข้าราชการตารวจ
- ฝึ กอบรมให้กบั องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
- ฝึ กอบรมให้กบั นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
2. ด้ านการบริหารและพัฒนา
- บริ หารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร
- ปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรี ยนการสอน
- สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- บริ หารและจัดการองค์กรด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริ มสวัสดิการ วัฒนธรรม ความเป็ นอยูข่ องข้าราชการ
- พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องช่วยฝึ ก สื่ อการเรี ยนการสอนให้ทนั สมัย
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
- ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ฝรก. ศฝร.1 ศฝร.2 ศฝร.3 ศฝร.4 ศฝร.5 ศฝร.6 ศฝร.7 ศฝร.8

ศฝร.ศชต.
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ตารางที่ 2 พันธกิจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่ อ)
พันธกิจ
3. ด้ านการวิจยั
- ส่งเสริ มให้มีงานวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการฝึ กอบรม
- ติดตามความเป็ นอยู่ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของนักเรี ยนนายสิ บ
ตารวจ
ที่จบไปแล้ว
- ส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ด้านวิชาชีพตารวจให้กบั ข้าราชการตารวจ
4. ด้ านอื่นๆ
- ถวายความปลอดภัยแด่พระราชวงศ์และพระราชอาคันตุกะ
- ส่งเสริ มท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
- ให้บริ การทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
- ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
- ประสานความร่ วมมือและปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภายในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- ประสานความร่ วมมือและปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถาบันการศึกษา และองค์การ
อื่น

ฝรก. ศฝร.1 ศฝร.2 ศฝร.3 ศฝร.4 ศฝร.5 ศฝร.6 ศฝร.7 ศฝร.8

ศฝร.ศชต.
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ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
หน่ วยงาน
- กองบังคับการ
ฝึ กอบรมตารวจ
กลาง

ปรัชญา
- เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

ปณิธาน
- เสริ มสร้างปั ญญา พัฒนา
ร่ างกาย มุ่งหมายคุณธรรม

- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 1

- วิชาการดี ยุทธวิธีเด่น เน้น
คุณธรรม นาศรัทธาสู่ประชาชน

ผลิตข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนให้เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถในวิชาชีพตารวจ
และเชี่ยวชาญกฎหมาย โดยมี
สุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง ยึด
มัน่ ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริ ต พร้อมที่จะบาบัดทุกข์
บารุ งสุขแก่ประชาชน

- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 2

- เป็ นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมัน่
และศรัทธา
- สร้างความเป็ นมืออาชีพในวิชาชีพ
ตารวจ

วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
- เป็ นหน่วยหลักในการผลิต - เป็ นตารวจมือ
ข้าราชการตารวจ การ
อาชีพ ด้าน
ฝึ กยุทธวิธี และปฏิบตั ิการ ยุทธวิธีและ
ของสานักงานตารวจ
ปฏิบตั ิการ
แห่งชาติ เพื่อสร้างตารวจ
มืออาชีพ
- สร้างตารวจมืออาชีพ เพื่อ - สร้างสายตรวจ
ความผาสุกของประชาชน มืออาชีพ

เอกลักษณ์
- เป็ นหน่วยฝึ กอบรม
ต้นแบบทางยุทธวิธี
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- ผลิตและพัฒนาข้าราชการ - มีวนิ ยั เป็ นเลิศ
ตารวจ สู่ความเป็ นเลิศใน
วิชาชีพเพื่อพิทกั ษ์รับใช้
ประชาชน

- ปลูกฝังคุณธรรม
นาตารวจที่ดีสู่สงั คม

- ศูนย์มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ มุ่งสู่การเป็ น
ตารวจมืออาชีพ
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ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
หน่ วยงาน

- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 3

- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 4
- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 5

ปรัชญา
- พัฒนาและเตรี ยมความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล
- เป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
ความเชื่อถือและศรัทธา
- ผลิตตารวจอาชีพด้วยหัวใจ
บริ การ ประชาชน
- ส่งเสริ มสวัสดิการและพัฒนา
ความรู ้ของบุคลากรในองค์กร
- เป็ นสถาบันสร้างตารวจดีสู่
สังคม
- ฝึ กให้เหมือนจริ ง เมื่อ
ปฏิบตั ิงาน
จริ ง ทาให้เหมือนฝึ ก

ปณิธาน

- สร้างตารวจให้มีหวั ใจบริ การ
- สร้างความชานาญในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

- สร้างตารวจอาชีพ
ยึดค่านิยม 12 ประการ

อัตลักษณ์

- ยิงปื นเป็ นเลิศ

- สร้างตารวจดี วิชาการเด่น
- มีคุณธรรม
เน้นการฝึ ก สานึกคุณธรรม
นาหลักธรรมาภิบาล
- จัดสร้างทีมงานอันทรง
ประสิ ทธิภาพ เพื่อสัมฤทธิ์ผล
การคัดสรรบุคลากร แล้วทา
การฝึ กศึกษาเหมือน
สถานการณ์
จริ ง พร้อมออกไปปฏิบตั ิ
สถานการณ์ จริ งได้ดีกว่าที่ฝึก

เอกลักษณ์

- เป็ นแหล่งผลิต
ตารวจ มืออาชีพ
ที่มีความชานาญ
ทางด้านยุทธวิธี
การใช้อาวุธปื น
- โดดเด่น เน้น
ต่อต้านยาเสพติด
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ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
หน่ วยงาน
- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 6

ปรัชญา
- เคร่ งครัดวินยั กฎหมาย
เชี่ยวชาญ
ชานาญยุทธวิธี ใช้อย่างมี
คุณธรรม

ปณิธาน
วิสัยทัศน์
- เป็ นสถาบันผลิตและฝึ กอบรม
- ศูนย์ฝึกน่าอยู่ ครู ฝึกสอนดี
ข้าราชการตารวจของสานักงาน
ผลผลิต มีคุณภาพ
ตารวจ
แห่งชาติ ที่มีความเชื่อมัน่ ศรัทธา ใน
การเตรี ยมความพร้อมด้านการพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการตารวจ สังกัด
ตารวจภูธรภาค 6 และตามที่
สานักงาน
ตารวจแห่งชาติมอบหมาย โดยผูผ้ า่ น
การฝึ กอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 6 จะต้องมีความรู ้ มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมี
ความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
สามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ นโยบายสานักงาน
ตารวจ แห่งชาติ

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์
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ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
หน่ วยงาน
- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7
- ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 8

ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
- พัฒนาการศึกษา สร้างจิตอาสา - มุ่งมัน่ การศึกษา พัฒนาความสามารถ - มุ่งเน้นวิชาการ นามาตรฐาน
นาพาตารวจไทยสู่มืออาชีพ
แกร่ งกล้าในการฝึ ก ปลูกจิตสานึก
การฝึ ก ปลูกจิตสานึกคุณธรรม
ด้านคุณธรรม
- เน้นคุณธรรม นาวิชาการ
- มุ่งมัน่ ให้ศูนย์ฝึกอบรม
- เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สร้างและ
เชี่ยวชาญยุทธวิธี
ตารวจภูธรภาค 8 เป็ น
พัฒนาตารวจ เพื่อผาสุกของประชาชน
หน่วย
ผลิตและพัฒนาตารวจมือ
อาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี
มุ่งสู่ความเป็ นสากล

อัตลักษณ์
- มีความรู ้
คู่ระเบียบวินยั

เอกลักษณ์
- เคร่ งครัดระเบียบ
วินยั

- หลักปฏิบตั ิใน
การ
เข้าอาคาร

- เชี่ยวชาญด้าน
การฝึ ก
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ตารางที่ 3 ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
หน่ วยงาน
- ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ปรัชญา
- เข้มแข็ง เป็ นธรรม นาศรัทธา
สู่ประชาชน

ปณิธาน

วิสัยทัศน์
- เป็ นสถาบันการศึกษาของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ ที่มีมาตรฐานใช้ระบบ
สารสนเทศ
ในการบริ หารจัดการ พัฒนาให้มีความ
เป็ นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในการ
ฝึ ก
มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาข้าราชการตารวจ
ให้มีคุณธรรม คุณภาพ เป็ นที่รักและ
ศรัทธาของประชาชน

อัตลักษณ์
- ทักษะการต่อสู ้
ป้ องเป็ นเลิศ

เอกลักษณ์
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ตารางที่ 4 จานวนข้าราชการ และนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
หน่ วยงาน

- กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8
- ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม

ผู้บริหาร

อาจารย์

ครู ฝึก

ฝ่ ายบริการ
การศึกษา

สัญญาบัตร

ประทวน

สัญญาบัตร

ประทวน

นักเรียน

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
7
8
7
13
19
20
17
9
5

12
13
15
10
10
7
10
5
13
17

7
8
12
11
6
12
1
16
32
22

10
9
8
10
7
9
10
9
9
10

4
6
3
0
2
2
1
2
12
6

358
358
299
396
400
250
300
489
296
500

32

108

112

127

91

38

3,646

หมายเหตุ ข้อมูลเดือนมกราคม พ.ศ.2561
1. ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูบ้ งั คับการ และรองผูบ้ งั คับการ
2. ครู ฝึกสัญญาบัตร ได้แก่ ครู ฝึกระดับรองสารวัตร และสารวัตร
3. นักเรี ยน หมายถึงนายสิ บตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
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2. หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559 (กองบัญชาการศึกษา, 2559) พัฒนาขึ้นโดยฝ่ าย
พัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในสั งกัดการศึ กษาและประกันคุ ณภาพ กองบัญชาการศึ กษา
ได้รับความเห็นชอบตามมติการประชุม ของคณะ อนุ กรรมการข้าราชการตารวจ บริ หารทรัพยากร
บุคคล ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ภารกิ จ กองบัญ ชาการศึ ก ษาโดยกองบัง คับ การฝึ กอบรมต ารวจกลาง ศู น ย์ฝึ กอบรม
ต ารวจภู ธ ร ภาค 1 – 8 และศู น ย์ฝึ กอบรมศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารต ารวจจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้
การฝึ กอบรมนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง เป็ นข้า ราชการต ารวจชั้น ประทวน
ตาแหน่ ง ผูบ้ งั คับ หมู่ (ปฏิ บ ตั ิ ก ารป้ องกันปราบปราม) ตามความต้องการของส านัก งานตารวจ
แห่งชาติ
ปรัชญาการศึกษา
หลัก สู ตรนักเรี ยนนายสิ บ ตารวจมุ่ง ผลิ ตข้าราชการตารวจชั้นประทวน ยศสิ บตารวจตรี
ตาแหน่ งผูบ้ งั คับหมู่ (ปฏิ บตั ิการป้ องกันปราบปราม) โดยยึดหลักให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจทุกคน
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการจัดการฝึ กอบรมที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในวิชาการและมีความสามารถในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ มี
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง จิตใจมัน่ คง ยึดมัน่ ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต พร้ อมที่จะ
ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อความผาสุ กของประชาชน
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานของการปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ ข อง
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน
2) เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถจนเกิดเป็ นทักษะ
ในงานปฏิบตั ิการป้ องกันปราบปราม
3) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเจตคติ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละหล่ อ หลอมจิ ต ใจ อุ ป นิ สั ย และบุ ค ลิ ก ภาพให้
เหมาะสมกับการเป็ นข้า ราชการตารวจที่ เพีย บพร้ อมไปด้วยคุ ณธรรม เป็ นที่ เชื่ อถื อศรั ทธาของ
ประชาชน
4) เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ เป็ นผูย้ ึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5) เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสานึกใน
การบริ การและบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต ร สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เพื่ อ ผลิ ต นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจที่ มี
คุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึก ดังแสดงในภาพที่ 10

นายสิ บตารวจ

ความรู้

ความสามารถ

จิตสานึก

ภาพที่ 10 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559
หลักสู ตรและขอบเขตรายวิชา
โครงสร้ า งหลัก สู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ปี ประกอบด้วย ภาค
วิชาการและการฝึ ก 7 เดือน ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 2 เดือน ภาคการฝึ กหัดปฏิบตั ิ
ราชการ 2 เดือน และภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติ 1 เดือน ดังนี้
1) ภาควิชาการ แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 3 เดือนครึ่ ง ประกอบด้วย 7 หมวดวิชา มี
32 วิชา ดังนี้
1.1) หมวดการศึกษาทัว่ ไป (General Education) มี 7 วิชา ประกอบด้วย จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ สิ ทธิ มนุ ษยชนกับการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ ภาษาอังกฤษในหน้าที่
ตารวจ 1-2 เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านตารวจ สัง คม เศรษฐกิ จ การเมื องไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั กับบทบาทของตารวจไทย และ การปฐมพยาบาล
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1.2) หมวดกฎหมาย (Law) มี 6 วิ ช า ประกอบด้ว ย ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ
กฎหมาย กฎหมายอาญา 1-2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบี ยบการตารวจเกี่ ยวกับคดี
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่พลเมือง
1.3) หมวดการบริหารงานตารวจ (Police Administration) มี 5 วิชา ประกอบด้วย
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี การปฏิบตั ิงานในสถานี
ตารวจ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าที่ตารวจ และการเจรจาต่อรองและการ
จัดการความขัดแย้ง
1.4) หมวดการป้ องกัน ปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) มี 5 วิช า
ประกอบด้วย อาชญวิทยาและปั ญหาอาชญากรรม การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม การ
รักษาความปลอดภัย ตารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของประชาชน และการปฏิบตั ิต่อเด็ก
และสตรี
1.5) หมวดการสื บ สวน (Criminal Investigation) มี 3 วิ ช า ประกอบด้ว ย การ
สื บสวน นิติวทิ ยาศาสตร์ และการทะเบียนประวัติอาชญากร
1.6) หมวดการจราจร (Traffic Control) มี 1 วิชา ประกอบด้วย การจราจร
1.7) หมวดการฝึ กต ารวจ (Police Training) และการฝึ กพลศึ ก ษา (Physical
Education) มี 5 วิชา ประกอบด้วย การฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ การยิงปื นพก ยุทธวิธีตารวจ 1-2 และ
วิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรับตารวจ
2) ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร ระยะเวลาการฝึ ก 2 เดือน
2.1) กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 80 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิบูรณาการความรู ้
จากภาควิช าการทั้งภาคทฤษฎี และภาคการฝึ กปฏิ บตั ิ มาฝึ กแก้ไ ขสถานการณ์ การปฏิ บตั ิ งานใน
บทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยการจาลองสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจเกิ ดการ
เรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ (Learning by Doing) อาทิ สถานี ตารวจจาลอง การพนัน ยาเสพติด สถาน
บริ การ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความรุ นแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิ ดล้อมจับกุม
คนร้าย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2.2) กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ระยะเวลา 160 ชั่ว โมง เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ นให้ก ารฝึ กอบรมภาควิช าการได้ผ ลสั มฤทธิ์ ตามความมุ่ ง หมายและวัตถุ ประสงค์ข อง
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย ปรับพื้นฐานเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและจิตใจ ฝึ กอบรม
ว่าด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม การเสริ มสร้างจิตสานึก โดยการเจริ ญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ฝึ กหัด
ขับรถยนต์/รถมอเตอร์ ไซค์ การฝึ กวิชาชีพเสริ ม การส่ งเสริ มการอ่านนอกเวลา
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3) ภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 2 เดือน นักเรี ยนนายสิ บตารวจนาความรู ้และ
ทักษะ การปฏิบตั ิ ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมภาควิชาการ ไปฝึ กปฏิบตั ิราชการ ในงานด้านธุรการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้ วมือ ทาหน้าที่เสมียนประจาธุ รการ พนักงานวิทยุงานอานวยการ
งานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสื บสวนสอบสวน งานจราจร และงานคดี
4) ภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทักษ์ สันติ ระยะเวลา 1 เดือน เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในการ
ป้ อ งกันและปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุ ม ฝูง ชนที่ เ หมาะสมกับ สภาพท้อ งถิ่ นและ
สถานการณ์ปัจจุบนั
ปฏิทนิ การฝึ กอบรม มีดังนี้
เดือนที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2-4
เดือนที่ 2
สัปดาห์ที่ 1-4
เดือนที่ 3
สัปดาห์ที่ 1-4
เดือนที่ 4
สัปดาห์ที่ 1-3
สัปดาห์ที่ 4
เดือนที่ 5
สัปดาห์ที่ 1-4

เดือนที่ 6
เดือนที่ 7
เดือนที่ 8
เดือนที่ 9
เดือนที่ 4

สัปดาห์ที่ 1-2
สัปดาห์ที่ 3-4
สัปดาห์ที่ 1-4
สัปดาห์ที่ 1-4
สัปดาห์ที่ 1-4
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2-4

รายงานตัว ปรับพื้นฐาน พิธีเปิ ด ปฐมนิเทศ
เริ่ มเรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 1
เรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 1
เรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 1
จบภาควิชาการภาคเรี ยนที่ 1
สอบวัดผลภาคเรี ยนที่ 1
ฝึ กภาคบูรณาการครั้งที่ 1
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ศาสนิกสัมพันธ์
สร้างเสริ มจิตสานึกครั้งที่ 1
ฝึ กปฏิบตั ิราชการครั้งที่ 1
ฝึ กปฏิบตั ิราชการและสรุ ปผล
เริ่ มเรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 2
เรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 2
เรี ยนภาควิชาการและการฝึ กภาคเรี ยนที่ 2
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
สอบวัดผลภาคเรี ยนที่ 2
ฝึ กบูรณาการครั้งที่ 2
กิจกรรมเสริ มครั้งที่ 2
ฝึ กหัดขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
วิชาชีพเสริ ม
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เดือนที่ 11
เดือนที่ 12

สัปดาห์ที่ 1-4
สัปดาห์ที่ 1-4

ฝึ กปฏิบตั ิราชการครั้งที่ 2
ฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติ
พิธีปิด ปัจฉิมนิเทศ

โครงสร้างหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 11

ภาค
วิชาการ

ภาค
การฝึ กฯ

ภาค
บูรณาการฯ

ภาคการฝึ กหัด
ปฏิบัตริ าชการ

ภาพที่ 11 โครงสร้างหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559
จุดประสงค์ รายวิชา
ในการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนนายสิ บตารวจ มีการกาหนดจุดประสงค์รายวิชาไว้ดงั นี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป (General Education)
1.1 วิชา การปฐมพยาบาล
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นสามารถอธิ บ ายและบอกความส าคัญ และประโยชน์ ข องการปฐม
พยาบาล
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง
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3. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บเบื้องต้นและสามารถเคลื่ อนย้าย
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนแสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ดา้ นการปฐมพยาบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีในการช่วยเหลือผูป้ ระสพภัย
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผอู ้ ื่นต่อไป
1.2 วิชา จริยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายความหมายของจริ ยธรรมได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2553
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ดา้ นมาตรฐานคุณธรรม อุดมคติ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจไปใช้ในการดารงชีวติ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจ
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสานึกที่ดีของตารวจ
5. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการเรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานและการ
ดารงชีวติ ประจาวันได้
1.3 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ และสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาเป็ นและนาไปประยุกต์ใช้
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานได้
4. เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นสามารถใช้โปรแกรมที่ ส ร้ า งขึ้ น ในการปฏิ บ ตั ิ ง านเฉพาะด้า นของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้
5. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานได้
1.4 วิชา สิ ทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถสามารถอธิบายความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชน
ได้
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2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายถึงความสาคัญของหลักการสากลด้าน
สิ ทธิมนุษยชนได้
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ดา้ น มาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายถึ งความสาคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชนกับ
การปฏิบตั ิงานของตารวจ
5. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายกลไกการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนตาม
กฎหมายไทยได้
1.5 วิชา สั งคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ ปัจจุบัน กับบทบาทของตารวจไทย
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียง
ในกระแสโลกาภิวฒั น์
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถบอกประวัติความเป็ นมาของอาเซียน และความรู ้
พื้นฐานของประเทศสมาชิก
3. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถบอกบทบาทตารวจไทย ตามยุทธศาสตร์ ของ
สานักงาน ตารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซี ยน
1.6 วิชา ภาษาอังกฤษในหน้ าทีต่ ารวจ 1
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ การทักทาย การแนะนาตัว
การเสนอให้ความช่วยเหลือ การถามย้าเพื่อความเข้าใจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทิศทาง
และการบอกเส้นทาง
1.7 วิชา ภาษาอังกฤษในหน้ าทีต่ ารวจ 2
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่ อ ให้นัก เรี ย นนายสิ บ ตารวจสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษ เพื่ อการสอบถามเกี่ ย วกับ
รู ปพรรณของคนร้าย การบอกลักษณะบุคคล
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบถามข้อมูล ลักษณะ
อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วยของ ผูเ้ สี ยหายหรื อพยาน
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบถามข้อมูลของผู ้
ต้องสงสัย วัน เวลา สถานที่ คดีต่าง ๆ
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4. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
2. หมวดวิชากฎหมาย (Law)
2.1 วิชากฎหมายเฉพาะอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจมีระเบียบแบบแผนตามวินยั ตารวจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายเฉพาะ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจใฝ่ รู ้ และรู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
2.2 วิชา กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและระเบียบตารวจเกีย่ วกับคดี
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายความหมาย และเนื้อหาในวิชา ป.วิอาญาได้อย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ผู ้เ รี ยนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และน าความรู ้ ไ ปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันอย่างมีคุณธรรม
4. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตารวจ ตามระเบียบการ
ตารวจเกี่ยวกับคดี
5. ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ และสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
6. ผูเ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะพร้อมมีจิตสานึกในการบริ การ เสี ยสละ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
บาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่ประชาชน
2.3 วิชา กฎหมายอาญา 1
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจสามารถอธิ บ ายหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ ข้อ กฎหมาย
บทบัญญัติทว่ั ไปได้
2. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายองค์ประกอบของฐานความผิดต่างๆ
ได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถวิเคราะห์ระบุแจ้งข้อกล่าวหาให้กบั ผูก้ ระทา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ในการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต
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2.4 วิชา กฎหมายอาญา 2
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายเกี่ยวองค์ประกอบของฐานความผิดต่างๆ
ได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจวิเคราะห์ระบุแจ้งข้อกล่าวหาให้กบั ผูก้ ระทาความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ในการปฏิ บตั ิงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต
2.5 วิชา ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายความหมาย, ลักษณะที่สาคัญและวิวฒั นาการของระบบ
กฎหมาย
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายที่มาและแบ่งแยกประเภทกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิ บายหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ “สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลทางแพ่งได้ถูกต้อง
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และแนะนาบุคคลอื่นได้
5. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่และประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2.6 วิชา พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบแบบแผนตามวินยั ตารวจ
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานใน
หน้าที่ตารวจ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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3. หมวดวิชาการบริหารงานตารวจ (Police Administration)
3.1 วิชา โครงสร้ างและการปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความรู ้ลกั ษณะโครงสร้างสถานีตารวจ
2. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับการเรี ยกชื่ อและคาย่อของตาแหน่ ง
ลักษณะงานและการกาหนดหัวหน้างานในสถานีตารวจ
3. เพื่อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจ มี ค วามรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ ข องตาแหน่ ง ในงาน
อานวยการ
4. เพื่อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจ มี ค วามรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ ข องตาแหน่ ง ในงาน
ป้ องกันปราบปราม
5. เพื่อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจ มี ค วามรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ ข องตาแหน่ ง ในงาน
จราจร
6. เพื่อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจ มี ค วามรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ ข องตาแหน่ ง ในงาน
สื บสวน
7. เพื่อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจ มี ค วามรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ ข องตาแหน่ ง ในงาน
สอบสวน
8. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความรู ้ ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ ง ในหน่ วย
ปฏิบตั ิการพิเศษ
3.2 วิชา ระเบียบการตารวจไม่ เกีย่ วกับคดี
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการปฏิบตั ิราชการและการทาบัญชี รายวัน
ปฏิ บ ัติ ร าชการ การเคารพ และกองเกี ย รติ ย ศ การแต่ ง เครื่ อ งแบบ การประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์และ การลา
2. เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นเป็ นผูท้ ี่ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมชื่ อสัต ย์สุ จริ ต ประพฤติ ป ฏิ บ ัติตนเป็ น
ข้าราชการตารวจที่ดีมีวนิ ยั และจรรยาบรรณวิชาชีพตารวจ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั คิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณแก้ไขสถานการณ์ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่
สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะวิชาชีพตารวจมาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ได้
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3.3 วิชา พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2547
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
1. บอกเล่าประวัติกิจการตารวจไทย ตราสัญลักษณ์ได้ และสามารถนาสัญลักษณ์ตารวจ
ไปใช้อย่างถูกต้อง
2. บอก อธิ บ ายรายละเอี ย ดโครงสร้ า งของส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ การแบ่ ง ส่ ว น
ราชการและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสานักงานตารวจแห่ งชาติได้ และสามารถ
นาไปใช้ติดต่อประสานงานเมื่อออกไปปฏิบตั ิราชการได้
3. บอก อธิ บ ายเกี่ ย วกับ หลัก การตราพระราชบัญญัติต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547 และ
อานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติได้ถูกต้อง
4. บ อ ก อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ส า คั ญ อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่ งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตารวจได้อย่าง
ถูกต้อง
5. บอก อธิ บายและบอกความแตกต่างเรื่ อง ยศ และชั้นของข้าราชการตารวจได้อย่าง
ถูกต้อง
6. บอก อธิ บ ายเรื่ อง ตาแหน่ ง การก าหนดตาแหน่ ง การบรรจุ การแต่ ง ตั้ง การเลื่ อน
ตาแหน่ง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การรักษาราชการแทน และการปฏิบตั ิราชการ
แทนได้
7. บอก อธิ บายเกี่ยวกับวินยั การดาเนิ นการทางวินยั การรักษาวินยั การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการตารวจ ได้ถูกต้อง
8. บอก อธิ บายเกี่ยวกับ เครื่ องแบบตารวจ กองทุนสื บสวนสอบสวนคดีอาญา ได้ถูกต้อง
9. สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3.4 วิชา ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้ าทีต่ ารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. อธิบายความหมาย คานิยาม ชนิดหนังสื อ
2. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการร่ างและเขียนหนังสื อราชการ การทาสาเนาคู่ฉบับ
3. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขปรับปรุ ง
4. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตารวจ
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3.5 วิชา การเจรจาต่ อรองและการจัดการความขัดแย้ง
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ “นักเจรจาต่อรอง”
2. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะของบุคคลที่ตอ้ งเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ
3. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของ ทีมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
4. หมวดวิชาการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention)
4.1 วิชา การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีความรู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทฺธิเด็กตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็ก พ.ศ. 2535,สาเหตุการกระทาผิด และการป้ องกันการกระทาผิดของเด็กและเยาชน
,พ.ร.บ.ศาลเยาชนและครอบครัวและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553,
การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546, การคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2551 (หมวด 4 การคุม้ ครองแรงงานเด็ก),
พ.ร.บ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, การปฏิบตั ิและ
คุม้ ครองสิ ทธิ สตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถบูรณาการและเชื่ อมโยงความรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3. นัก เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความสะดวกแก่ ก าร
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
4. นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถสื่ อสารกับประชาชนและผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงานในทางบวกได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล และสื่ อสารในงานตารวจ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะผูพ้ ิทกั ษ์สันติร าชและงาน
ส่ วนรวม
7. นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถคิดแก้ปัญหาได้
8. นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
9. นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ
10. นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
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11. สถานการณ์จาลองจากกรณี ศึกษา 3 คดี
4.2 วิชา การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิบายการปฏิบตั ิงานเวรยามและสายตรวจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานเวรยามและสายตรวจได้
ถูกต้องตามขั้นตอนของงานที่ได้รับมอบหมายได้
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถแก้ปัญหาของงานในหน้าที่อย่างถู กต้องตาม
แผนการปฏิ บ ัติ แ ละหลัก กฎหมาย เช่ น สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ รั ก ษาความสงบ
เรี ย บร้ อยและป้ องกันปราบปรามให้ได้ผ ลตามวัตถุ ประสงค์ข องส านัก งานตารวจ
แห่งชาติต่อไป
4.3 วิชา ตารวจชุ มชนสั มพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนบอกแนวคิ ดเกี่ ยวกับงานชุ มชนสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎี หลักการมี
ส่ วนร่ วมและการบริ การ การดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์
2. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีเจตคติ วิสัยทัศน์ และปรับทัศนคติ อุปนิ สัย และบุคลิกภาพให้เป็ นที่
เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน
3. เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ นักเรี ยนนายสิ บตารวจให้มีจิตสานึกในการให้บริ การ และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสังเคราะห์ความรู ้ในหน้าที่ตารวจไปบริ การประชาชนได้ถูกต้อง
ตามหลักการ
4.4 วิชา อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนสิ บตารวจสามารถอธิ บายองค์ความรู ้พ้ืนฐานของอาชญากรรม
2. เพื่ อ ให้นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจสามารถอธิ บ ายหลัก และทฤษฎี ที่ ต ารวจใช้ใ นการ
ป้ องกันอาชญากรรม
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนนายสิ บต ารวจสามารถอธิ บ ายวิ ธี ที่ ต ารวจใช้ ใ นการป้ อ งกั น
อาชญากรรม
4. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถวิเคราะห์ ปัญหาสังคมที่นาไปสู่ อาชญากรรม
และแก้ไขปั ญหาได้
5. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บสามารถอธิบายลักษณะและประเภทของอาชญากรรมพิเศษ
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6. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจเสริ ม สร้ า งเจตคติ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละปรั บ ทัศ นคติ ใ ห้
เหมาะสมกั บ การเป็ นเจ้ า พนั ก งาน ผู ้ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม
7. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถปฏิบตั ิการป้ องกันอาชญากรรมได้ตามหลักและ
วิธีสอดคล้องกับทฤษฎีการป้ องกันอาชญากรรม
8. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ วิเคราะห์ บอกจุดอ่อนของการป้ องกันอาชญากรรมใน
ปัจจุบนั
9. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจพัฒนาแนวทางการป้ องกันอาชญากรรม
4.5 วิชา การรักษาความปลอดภัย
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบรรจุเข้าทางาน
2. ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ และเข้าใจเกี่ ย วกับ มาตรการที่ ก าหนดขึ้ นเพื่ อพิ ท กั ษ์รัก ษาให้ค วาม
ปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ ในความรับผิดชอบ รวมถึงบุคคลที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน
3. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อพิทกั ษ์รักษาและคุม้ ครอง
ป้ องกันสิ่ งที่เป็ นความลับของทางราชการ
4. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อพิทกั ษ์รักษาและคุม้ ครองฯ
ให้พน้ จากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการก่อวินาศกรรม
5. หมวดวิชาการสื บสวน (Criminal Investigation)
5.1 วิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ
1. สามารถอธิ บายความหมายของงานการทะเบียนประวัติอาชญากร ขอบเขตเนื้ อหาวิชา
ประโยชน์ ได้
2. สามารถอธิ บายระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานได้
5.2 วิชา การสื บสวน
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถ
1. อธิ บายหลักพื้นฐานด้านการสื บสวนได้ถูกต้อง
2. อธิ บายเกี่ ยวกับเทคนิ คการสื บสวนประเภทต่าง ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ทางานเป็ นทีมบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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4. ปฏิ บตั ิหน้าที่งานสื บสวนด้วยใจเป็ นธรรม มีสติ อดทนต่อความกดดันหรื อภาวะคับ
ขัน
5. นาทักษะในการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ดี
5.3 วิชา นิติวทิ ยาศาสตร์
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ
1. สามารถอธิ บายความหมาย ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้
2. สามารถแบ่งประเภท และชนิด พยานวัตถุได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถอธิ บายเกี่ ยวกับวัตถุ พยานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแยกวัตถุ พยานทาง
วิทยาศาสตร์ได้
4. สามารถเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุ พยานเพื่อดาเนิ นการในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างถูกต้อง
5. สามารถอธิ บายความหมาย หัวข้อปฏิ บตั ิ บทบาทหน้าที่ข องตารวจใน การป้ องกัน
รักษาสถานที่เกิดได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
6. มีความรู ้และเข้าใจเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
6. หมวดวิชาการจราจร (Traffic Control)
6.1 วิชา การจราจร
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ
1. สามารถอธิ บายหลักและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจราจรได้
2. สามารถจัดการและการควบคุมการจราจรในกรณี ต่าง ๆได้
3. สามารถอธิ บายวิธีการ ระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดได้
4. สามารถอธิ บายข้ อ กฎหมาย ข้ อ ก าหนด และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญ ญัติ จ ราจรทางบก พ.ศ.2522, พระราชบัญ ญัติ ร ถยนต์ พ.ศ.2522,
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522, ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติได้
5. สามารถด าเนิ น การบัน ทึ ก คะแนน อบรม ทดสอบผูข้ บั ขี่ ที่ ก ระท าผิด การพัก ใช้
ใบอนุญาตขับขี่ และการเขียนใบสั่งได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถอธิ บายสาธิ ตการใช้สัญญาณจราจรแบบต่างๆได้
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7. หมวดวิชาการฝึ กตารวจ (Police Training) การฝึ กยุทธวิธี (Tactical Training) และการฝึ กพล
ศึกษา (Physical Education)
7.1 วิชา การฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. ผูเ้ รี ย นสามารถปฏิ บ ตั ิ ท่ าฝึ กบุ ค คลมื อเปล่ า ภายใต้ค าสั่ ง ของครู ฝึกได้อย่างถู ก ต้อง
แข็งแรง พร้ อมเพรี ยง และสามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
3. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถปฏิบตั ิ ภายใต้คาสั่งของครู ฝึกได้อย่างถู กต้อง แข็งแรง
และพร้อมเพรี ยงกัน
4. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิในท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ สามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
7.2 วิชา การยิงปื นพก
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปื นพก
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพกระบบ เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.)
หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.)
3. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นพกในระบบเอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้น
พื้นฐาน (B.S.C.) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัย
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐาน
5. เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถยิง ปื นพก กึ่ ง อัตโนมัติ ข้ ันพื้ น ฐาน ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง แม่ น ย า
ปลอดภัย
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี
(P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพกในระบบต่อสู ้ และป้ องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน
(P.H.D.)
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพก
ในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
แม่นยา ปลอดภัย
8. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นใน เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน
(B.S.C.) การยิงปื นพกกึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐานและการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี
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พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิ ง ปื นพกในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความ
กดดัน (P.H.D.) ได้อย่า งถู กต้อง ปลอดภัย สามารถนาไปพัฒนาและปรั บ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7.3 วิชา ยุทธวิธีตารวจ 1
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยน รู ้และสามารถอธิ บาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดง
ความคิดเห็น
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ บอกจุดอ่อน เสนอแนะข้อที่ควรแก้ไข
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีและสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบตั ิภายใต้คาสั่งของครู ฝึกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
4. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายเกี่ ยวกับ การใช้อาวุธทางยุทธวิธี ยุทธวิธี
การป้ องกันตัว และการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่สามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ยวกับยุทธวิธีการการตรวจค้นและ
การปฏิ บ ัติ ก ารภายในอาคารรู ป แบบต่ า ง ๆ และ สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ปลอดภัย
7.4 วิชา ยุทธวิธีตารวจ 2
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายเป้ าหมาย ขอบข่ายหัวข้อในรายวิชา วิธีการ
เรี ยนการสอน
การฝึ กปฏิบตั ิ การประเมินผล
2. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ ยวกับการหยุดยานพาหนะ และ
การควบคุ มผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสารในรู ปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างถู ก ต้อง
ปลอดภัย
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระสบเหตุคน
แรก และสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
4. เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นมีค วามรู ้ และสามารถอธิ บายยุทธวิธีก ารรั กษาความปลอดภัย บุคคล
สาคัญและสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
5. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปพัฒนาและปรับใช้ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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7.5 วิชา วิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อเพิม่ สมรรถภาพทางกายสาหรับตารวจ
จุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในการออกกาลังกาย วิธีการอบอุ่นร่ างกาย และพื้นฐานการต่อสู ้
ป้ องกันตัว(มวยไทย)
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้มแข็งทางด้านร่ างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
จานวนชั่วโมงของภาควิชาการและการฝึ ก
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ แบ่งการฝึ กอบรมเป็ น 4 ภาค ซึ่งเมื่อคานวณตามหลักเกณฑ์
การคิดหน่วยกิตโดยทัว่ ไปกาหนดให้ 1 หน่วยทฤษฎีมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยปฏิบตั ิ จะได้ดงั ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จานวนชัว่ โมงของภาควิชาการและการฝึ ก
รายวิชา
ทฤษฎี
ภาควิชาการ
1. หมวดวิชาทัว่ ไป
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
8
สิ ทธิ มนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
8
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 1
6
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 2
6
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ การปฏิ บ ัติ ง าน
8
ตารวจ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ 10
ปัจจุบนั
การปฐมพยาบาล
6

ปฏิบัติ

หน่ วย

12
4
20
20
16

14
10
16
16
16

8

14

24
รวม

18
104

2. หมวดวิชากฎหมาย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายอาญา 1
กฎหมายอาญา 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่พลเมือง

32
24
24
28
32
16

8
8
4
รวม

32
28
28
30
32
16
166

3. หมวดวิชาการบริหารงานตารวจ
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
การปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจ
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

16
8
16
8
14

4
24
20
รวม

16
10
16
20
24
86
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ตารางที่ 5 จานวนชัว่ โมงของภาควิชาการและการฝึ ก (ต่อ)
รายวิชา
ทฤษฎี
4. หมวดวิชาการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
อาชญวิทยาและปัญหาอาชญากรรม
20
การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
20
การรักษาความปลอดภัย
10
ตารวจชุ มชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของ 10
ประชาชน
การปฏิบตั ิต่อเด็กและสตรี
12

ปฏิบัติ

หน่ วย

12
28
16
16

26
34
18
18

4
รวม

14
110

5. หมวดวิชาการสื บสวน
การสื บสวนสอบสวน
นิติวทิ ยาศาสตร์
การทะเบียนประวัติอาชญากร

12
4
4

36
8
8
รวม

30
8
8
46

6. หมวดวิชาการจราจร
การจราจร

12

36
รวม

30
30

7. หมวดการฝึ กตารวจและการฝึ กพลศึกษา
การฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ
การยิงปื นพก
ยุทธวิธีตารวจ 1
ยุทธวิธีตารวจ 2
วิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรับตารวจ

-

68
68
64
64
112
รวม
รวมภาควิชาการ

34
34
32
32
56
188
730

66

ตารางที่ 5 จานวนชัว่ โมงของภาควิชาการและการฝึ ก (ต่อ)
รายวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
80
กิจกรรมบูรณาการ
160
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
รวมภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
320
การฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
รวมภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
ภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์ สันติ
42
182
การฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์ สันติ
รวมภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทักษ์ สันติ
รวมทั้งหลักสู ตร

หน่ วย
40
80
120
160
160
133
133
1,143

เมื่อรวมจานวนหน่วยวิชาของภาควิชาการและการฝึ กเข้าด้วยกันแล้ว และคิดเป็ นอัตราส่ วน
จะได้อตั ราส่ วนต่างๆ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 อัตราส่ วนหน่วยฝึ กอบรมของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559
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เมื่ อคานวณจานวนหน่ วยวิชาของภาควิชาการทุกหมวดวิชาเข้าด้วยกันแล้ว และคิ ดเป็ น
อัตราส่ วนจะได้อตั ราส่ วนดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 อัตราส่ วนหน่วยภาควิชาการของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559
ในการวัดผลการเรี ยนรู ้ โดยการสอบรายวิชาของภาควิชาการที่ใช้แบบทดสอบ สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 รายวิชาที่ใช้แบบทดสอบในการวัดผลการเรี ยนรู ้
ลาดับ
รายวิชา
จานวนหน่ วย
1. หมวดวิชาทัว่ ไป
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
14
สิ ทธิ มนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
10
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 1
16
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 2
16
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบตั ิงานตารวจ
16
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์
14
ปั จจุบนั กับบทบาทของตารวจไทย
การปฐมพยาบาล
18
รวม
104
2. หมวดวิชากฎหมาย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
32
กฎหมายอาญา 1
28
กฎหมายอาญา 2
28
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการ
30
ตารวจเกี่ยวกับคดี
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
32
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่พลเมือง
16
รวม
166
3. หมวดวิชาการบริหารงานตารวจ
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
16
ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
10
การปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจ
16
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน
20
ในหน้าที่ตารวจ
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
24
รวม
86

ร้ อยละ
3
2
3
3
3
3
3
20
6
5
5
6
6
3
31
3
2
3
4
4
16
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ตารางที่ 6 รายวิชาที่ใช้แบบทดสอบในการวัดผลการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ลาดับ
รายวิชา
จานวนหน่ วย
4. หมวดวิชาการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
อาชญวิทยาและปัญหาอาชญากรรม
26
การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
34
การรักษาความปลอดภัย
18
ตารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วม
18
ของประชาชน
การปฏิบตั ิต่อเด็กและสตรี
14
รวม
120
5. หมวดวิชาการสื บสวน
การสื บสวนสอบสวน
30
นิติวทิ ยาศาสตร์
8
การทะเบียนประวัติอาชญากร
8
รวม
46
6. หมวดวิชาการจราจร
การจราจร
30
รวม
30
รวมทั้งหมด
542

ร้ อยละ
5
6
3
3
3
20
6
1
1
8
6
6
100
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
การกาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Objectives) เป็ นการกาหนดสิ่ งที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนมี
หรื อบรรลุ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ จะมีต้ งั แต่จุดประสงค์ของหลักสู ตร จุดประสงค์ของหมวดวิชา
จนถึ งจุ ดประสงค์ของรายวิชา ทั้งนี้ การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่สมบูรณ์ น้ นั จะต้องเขียนให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทางด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ดังนี้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ด้านพุทธิพสิ ั ย (Cognitive Domain) หมายถึง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ที่เน้นความสามารถทางสมอง หรื อความรอบรู ้ ในเนื้ อหาวิชาหลักการ หรื อทฤษฎีพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ สามารถวัดได้จากการให้ผเู ้ รี ยนแจกแจงความรู ้ เขียนรายการสิ่ งที่รู้ยกตัวอย่าง ประยุกต์กฎ
ต่าง ๆ ที่เรี ยนไป หรื อวิเคราะห์สถานการณ์ เป็ นต้น พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย
แบ่งไว้ 6 ขั้น ซึ่ งการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้นไป ต้องอาศัยระดับการเรี ยนรู ้ที่ต่ากว่าเสมอ ได้แก่
1. ความรู ้ ความจา เป็ นความสามารถในการจดจาสิ่ งที่ เรี ยนมาแล้ว อาจเป็ นข้อมู ลง่ าย ๆ
จนถึงทฤษฎี
2. ความเข้าใจ เป็ นความสามารถในการจับใจความการแปลความหมาย การสรุ ป หรื อขยาย
ความ
3. การนาไปใช้ เป็ นความสามารถในการนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. การวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ นส่ วนย่อยเหล่านั้นได้
5. การสัง เคราะห์ เป็ นความสามารถในการรวบรวมส่ วนย่อยๆ เพื่ อสร้ า งรู ป แบบหรื อ
โครงสร้างใหม่
6. การประเมิน ความสามารถในการวินิจฉัยคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เน้นหนักด้านการวางท่าทางให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
การปฏิ บตั ิ งานแต่ละชนิ ด สามารถระบุ พฤติ กรรมที่ แสดงออกได้จากการตี ความทักษะหรื อการ
ปฏิ บตั ิออกมาเป็ นพฤติกรรม ซึ่ งสังเกตได้จากความถู กต้องแม่นยา ความว่องไว คล่องแคล่ว และ
สม่าเสมอ พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัยแบ่งไว้ 5 ขั้น ได้แก่
1. การรับรู ้ รับรู ้ในสิ่ งที่จะต้องปฏิบตั ิ โดยผ่านประสาทสัมผัส
2. การเตรี ยมพร้อม การเตรี ยมตัวให้พร้อมทางสมอง ทางกายและจิตใจ
3. การปฏิบตั ิงานโดยอาศัยผูแ้ นะ/เลียนแบบ การทาตามตัวอย่าง การลองผิดลองถูก
4. การปฏิบตั ิงานได้เอง / คล่อง ปฏิบตั ิได้เองอย่างถูกต้อง เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ
5. การปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ / ทางานใหม่ได้ ปฏิบตั ิงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือน
อัตโนมัติสามารถทางานใหม่ได้
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่
เน้นหนักในด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความประทับใจซึ่ งวัดได้โดยการสังเกต แต่
บางเรื่ องก็ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง การระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้ผูเ้ รี ยนแสดงออกนั้น ต้อง
อาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ช้ ี ถึงความรู ้สึก เจตคติและค่านิ ยมของตนเองและผูอ้ ื่น แล้วนามาใช้
ในการกาหนดเป็ นพฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ ดา้ นจิตพิสัยแบ่งไว้ 5 ขั้น
ดังนี้
1. การรับรู ้ การยอมรับความคิด กระบวนการ หรื อสิ่ งเร้าต่าง ๆ
2. การตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนองต่อสิ่ งที่รับรู ้
3. การเห็นคุณค่า ความรู ้สึกนิยมพอใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจนเกิดการปฏิบตั ิตามสิ่ งที่นิยม
4. การจัดระบบค่ า นิ ย ม การนาเอาคุ ณค่ า ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดจากการเรี ย นรู ้ ม าผสมผสานและ
จัดระบบเข้าด้วยกันเพื่อเสริ มสร้างระบบคุณค่าขึ้นภายในตนเอง
5. การกาหนดคุ ณลักษณะ การนาค่านิ ยมที่จดั ระบบแล้วมาปฏิ บตั ิ จนเป็ นนิ สัยเฉพาะตน
จากจุ ดประสงค์รายวิช าของหลัก สู ตรนัก เรี ย นนายสิ บ ตารวจที่ ก ล่ า วมาแล้ว ข้างต้น นั้น
สามารถจัดรวมเป็ นจุดประสงค์หมวดวิชาได้ ดังนี้
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย
ได้แก่ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายและบอกความสาคัญและประโยชน์ของการปฐมพยาบาล
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายความหมายของจริ ยธรรมได้
3. เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามรู ้ แ ละสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
4. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาเป็ นและนาไปประยุกต์ใช้กบั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสามารถอธิบายความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชนได้
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายถึงความสาคัญของหลักการสากลด้านสิ ทธิมนุษยชนได้
7. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายถึ งความสาคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชนกับการปฏิ บตั ิงานของ
ตารวจ
8. เพื่ อให้นัก เรี ย นนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายกลไกการคุ ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนตาม
กฎหมายไทยได้
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9. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถอธิ บายหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กระแสโลกาภิวฒั น์
10. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถบอกประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน และความรู ้
พื้นฐานของประเทศสมาชิก
11. เพื่อให้นักเรี ยนนายสิ บตารวจสามารถบอกบทบาทตารวจไทย ตามยุทธศาสตร์ ของ
สานักงาน ตารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซี ยน
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
12. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีในการช่วยเหลือผูป้ ระสพภัย
13. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง
14. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนแสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี
15. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผอู ้ ื่นต่อไป
16. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2553
17. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ดา้ นมาตรฐานคุ ณธรรม อุดมคติ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจไปใช้ในการดารงชีวติ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจ
18. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสานึกที่ดีของตารวจ
19. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานได้
20. เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นสามารถใช้ โ ปรแกรมที่ ส ร้ า งขึ้ น ในการปฏิ บ ัติ ง านเฉพาะด้า นของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้
21. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานได้
22. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทักทาย การแนะนาตัว
การเสนอให้ความช่วยเหลือ การถามย้าเพื่อความเข้าใจ
23. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทิศทาง
และการบอกเส้นทาง
24. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษ เพื่ อ การสอบถามเกี่ ย วกับ
รู ปพรรณของคนร้าย การบอกลักษณะบุคคล
25. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบถามข้อมูล ลักษณะ
อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วยของ ผูเ้ สี ยหายหรื อพยาน
26. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบถามข้อมูลของผูต้ อ้ ง
สงสัย
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27. เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการรับแจ้งเหตุ
หมวดวิชากฎหมาย (Law) เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย ได้แก่ ความรู ้ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับทฤษฎี กฎหมายเฉพาะอื่นที่เกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายความหมาย และเนื้อหาในวิชา ป.วิอาญาได้อย่างถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ และสามารถอธิ บายเกี่ ยวกับอานาจหน้าที่ ของตารวจ ตามระเบี ยบการ
ตารวจเกี่ยวกับคดี
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายบทบัญญัติทว่ั ไปได้
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายองค์ประกอบของฐานความผิดต่างๆ ได้ถูกต้อง
6. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายความหมาย, ลักษณะที่สาคัญและวิวฒั นาการของระบบ
กฎหมาย
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายที่มาและแบ่งแยกประเภทกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
8. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิ บายหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลทางแพ่งได้ถูกต้อง
9. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และแนะนาบุคคลอื่นได้
10. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่และประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
11. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานใน
หน้าที่ตารวจ
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
12. ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ และสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่

74

หมวดวิชาการบริหารงานตารวจ (Police Administration) เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ น
พุทธิ พิสัย ได้แก่ ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะโครงสร้างสถานีตารวจ
2. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เกี่ ยวกับการเรี ยกชื่ อและคาย่อของตาแหน่ ง ลักษณะงานและการ
กาหนดหัวหน้างานในสถานีตารวจ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในงานอานวยการ
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในงานป้ องกันปราบปราม
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในงานจราจร
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในงานสื บสวน
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในงานสอบสวน
8. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลกั ษณะงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ในหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
9. เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมีค วามรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการปฏิ บ ตั ิราชการและการท าบัญชี รายวัน
ปฏิบตั ิราชการ การเคารพ และกองเกียรติยศ การแต่งเครื่ องแบบ การประดับเครื่ องราช
อิสริ ยาภรณ์ สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์และ การลา
10. บอกเล่าประวัติกิจการตารวจไทย ตราสัญลักษณ์ได้ และสามารถนาสัญลักษณ์ตารวจ
ไปใช้อย่างถูกต้อง
11. บอก อธิ บายรายละเอียดโครงสร้างของสานักงานตารวจแห่งชาติ การแบ่งส่ วนราชการ
และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสานักงานตารวจแห่ งชาติได้ และสามารถนาไปใช้
ติดต่อประสานงานเมื่อออกไปปฏิบตั ิราชการได้
12. บอก อธิ บายเกี่ยวกับหลักการตราพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และอานาจ
หน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติได้ถูกต้อง
1 3 . บ อ ก อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ส า คั ญ อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่ งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตารวจได้อย่าง
ถูกต้อง
14. บอก อธิ บายและบอกความแตกต่างเรื่ อง ยศ และชั้นของข้าราชการตารวจได้อย่าง
ถูกต้อง
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15. บอก อธิ บ ายเรื่ อ ง ตาแหน่ ง การก าหนดตาแหน่ ง การบรรจุ การแต่ ง ตั้ง การเลื่ อ น
ตาแหน่ง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การรักษาราชการแทน และการปฏิบตั ิราชการ
แทนได้
16. บอก อธิ บายเกี่ยวกับวินยั การดาเนิ นการทางวินยั การรักษาวินยั การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการตารวจ ได้ถูกต้อง
17. บอก อธิ บายเกี่ยวกับ เครื่ องแบบตารวจ กองทุนสื บสวนสอบสวนคดีอาญา ได้ถูกต้อง
18. อธิบายความหมาย คานิยาม ชนิดหนังสื อ
19. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการร่ างและเขียนหนังสื อราชการ การทาสาเนาคู่ฉบับ
20. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียนรายงานในหน้าที่ตารวจ
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
21. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั คิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณแก้ไขสถานการณ์ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่
สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะวิชาชีพตารวจมาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ได้
หมวดวิชาการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) เป็ นจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย ได้แก่ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับสิ ทฺธิเด็กตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก พ.ศ. 2535,
สาเหตุการกระทาผิด และการป้ องกันการกระทาผิดของเด็กและเยาชน ,พ.ร.บ.ศาลเยา
ชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553, การคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546, การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนตาม
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2551 (หมวด 4 การคุม้ ครองแรงงานเด็ก), พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ผูถ้ ู กกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, การปฏิ บตั ิและคุ ม้ ครองสิ ทธิ
สตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายการปฏิบตั ิงานเวรยามและสายตรวจ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกแนวคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีหลักการมีส่วน
ร่ วมและการบริ การ การดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายองค์ความรู ้พ้ืนฐานของอาชญากรรม
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหลักและทฤษฎีที่ตารวจใช้ในการป้ องกันอาชญากรรม
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6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายวิธีที่ตารวจใช้ในการป้ องกันอาชญากรรม
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายลักษณะและประเภทของอาชญากรรมพิเศษ
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
8. ผูเ้ รี ยนสามารถบู รณาการและเชื่ อมโยงความรู ้ ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้
9. ผูเ้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
10. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาของงานในหน้าที่อย่างถูกต้องตามแผนการปฏิบตั ิและ
หลักกฎหมาย
11. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการป้ องกันอาชญากรรมได้ตามหลักและวิธีสอดคล้อง
กับทฤษฎีการป้ องกันอาชญากรรม
การสั งเคราะห์
12. เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นสามารถสั งเคราะห์ ความรู ้ ใ นหน้าที่ ตารวจไปบริ ก ารประชาชนได้
ถูกต้องตามหลักการ
13. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาแนวทางการป้ องกันอาชญากรรม
หมวดวิชาการสื บสวน (Criminal Investigation) เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย
ได้แก่ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. สามารถอธิ บายความหมายของงานการทะเบียนประวัติอาชญากร ขอบเขตเนื้ อหาวิชา
ประโยชน์ ได้
2. สามารถอธิ บายระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานได้
3. อธิ บายหลักพื้นฐานด้านการสื บสวนได้ถูกต้อง
4. อธิ บายเกี่ ยวกับเทคนิ คการสื บสวนประเภทต่าง ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถอธิ บายความหมาย ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้
6. สามารถแบ่งประเภท และชนิด พยานวัตถุได้อย่างถูกต้อง
7. สามารถอธิ บายเกี่ ยวกับวัตถุ พยานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแยกวัตถุ พยานทาง
วิทยาศาสตร์ได้
8. สามารถอธิ บายความหมาย หัวข้อปฏิ บตั ิ บทบาทหน้าที่ ข องตารวจใน การป้ องกัน
รักษาสถานที่เกิดได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
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9. มีความรู ้และเข้าใจเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
10. ปฏิ บตั ิหน้าที่งานสื บสวนด้วยใจเป็ นธรรม มีสติ อดทนต่อความกดดันหรื อภาวะคับ
ขัน
11. นาทักษะในการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ดี
12. สามารถเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุ พยานเพื่อดาเนิ นการในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างถูกต้อง
หมวดวิชาการจราจร (Traffic Control) เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัย ได้แก่
ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดังนี้
ความรู้ ความจา และความเข้ าใจ
1. สามารถอธิ บายหลักและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจราจรได้
2. สามารถอธิ บายวิธีการ ระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดได้
3. สามารถอธิ บายข้ อ กฎหมาย ข้ อ ก าหนด และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญ ญัติ จ ราจรทางบก พ.ศ.2522, พระราชบัญ ญัติ ร ถยนต์ พ.ศ.2522,
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522, ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติได้
4. สามารถอธิ บายสาธิ ตการใช้สัญญาณจราจรแบบต่างๆได้
การนาไปใช้ และการวิเคราะห์
5. สามารถจัดการและการควบคุมการจราจรในกรณี ต่าง ๆได้
6. สามารถด าเนิ น การบัน ทึ ก คะแนน อบรม ทดสอบผูข้ ับ ขี่ ที่ ก ระท าผิด การพัก ใช้
ใบอนุญาตขับขี่ และการเขียนใบสั่งได้อย่างถูกต้อง
หมวดวิชาการฝึ กตารวจ (Police Training) และการฝึ กพลศึกษา (Physical Education) มี
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัย ได้แก่ การรับรู ้ การเตรี ยมพร้อม การปฏิบตั ิงานโดยอาศัยผูอ้ ื่น
การปฏิบตั ิงานได้เอง และการปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ/ทางานใหม่ได้ ดังนี้
การรับรู้ การเตรียมพร้ อม
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปื นพก
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพกระบบ เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.)
หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.)
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4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐาน
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี
(P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพกในระบบต่อสู ้ และป้ องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน
(P.H.D.)
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยน รู ้และสามารถอธิ บาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดง
ความคิดเห็น
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีและสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบตั ิภายใต้คาสั่งของครู ฝึกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
8. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ การใช้อาวุธทางยุทธวิธี ยุทธวิธีการ
ป้ องกันตัว และการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่สามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
9. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ยวกับยุทธวิธีการการตรวจค้นและ
การปฏิ บ ัติ ก ารภายในอาคารรู ป แบบต่ า ง ๆ และ สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ปลอดภัย
10. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ และ
การควบคุ ม ผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสารในรู ปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างถู ก ต้อง
ปลอดภัย
11. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระสบเหตุ
คนแรก และสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
12. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายยุทธวิธีก ารรักษาความปลอดภัยบุคคล
สาคัญและสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
13. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในการออกกาลังกาย วิธีการอบอุ่นร่ างกาย และพื้นฐานการต่อสู ้
ป้ องกันตัว(มวยไทย)
การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้อื่น การปฏิบัติงานได้ เอง
14. ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ ท่าฝึ กบุ คคลมื อเปล่ า ภายใต้คาสั่ งของครู ฝึกได้อย่างถู กต้อง
แข็งแรง พร้ อมเพรี ยง และสามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง
15. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิในท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ สามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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16. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นพกในระบบเอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้น
พื้นฐาน (B.S.C.) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัย
17. เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นสามารถยิง ปื นพก กึ่ ง อัตโนมัติข้ นั พื้ นฐาน ได้อย่า งถู ก ต้อ ง แม่ นย า
ปลอดภัย
18. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพก
ในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
แม่นยา ปลอดภัย
19. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นใน เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน
(B.S.C.) การยิงปื นพกกึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐานและการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี
พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิ ง ปื นพกในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความ
กดดัน (P.H.D.) ได้อย่า งถู กต้อง ปลอดภัย สามารถนาไปพัฒนาและปรั บ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้ วยความชานาญ ทางานใหม่ ได้
20. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้มแข็งทางด้านร่ างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
กิจกรรมบูรณาการ
กิ จกรรมบู รณาการ มีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การปฏิบตั ิงานได้เอง
และการปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ/ทางานใหม่ได้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพื่อแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
2. มีความสามารถในการนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมในภาควิชาการและการ
ฝึ กมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์
3. มี ค วามสามารถในการแก้ไ ขสถานการณ์ เป็ นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ปฏิบตั ิ
4. มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า/การตัดสิ นใจ
5. มีความสามารถในการดาเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็ จสิ้ นตามระยะเวลาที่กาหนด
6. มี ค วามสามารถในความสนใจและการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ัติ ก ารแก้ ไ ข
สถานการณ์
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ภาคการฝึ ก
ภาคการฝึ ก ได้แก่หมวดวิชาการฝึ กตารวจ และการฝึ กพลศึกษา มีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การรับรู ้ การเตรี ยมพร้อม การปฏิบตั ิงานโดยอาศัยผูอ้ ื่น การปฏิบตั ิงานได้เอง
และการปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ/ทางานใหม่ได้ ดังนี้
การรับรู้ การเตรียมพร้ อม
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปื นพก
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพกระบบ เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.)
หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.)
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐาน
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี
(P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพกในระบบต่อสู ้ และป้ องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน
(P.H.D.)
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยน รู ้และสามารถอธิ บาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดง
ความคิดเห็น
7. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีและสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบตั ิภายใต้คาสั่งของครู ฝึกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
8. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ การใช้อาวุธทางยุทธวิธี ยุทธวิธีการ
ป้ องกันตัว และการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่สามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
9. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ยวกับยุทธวิธีการการตรวจค้นและ
การปฏิ บ ัติ ก ารภายในอาคารรู ป แบบต่ า ง ๆ และ สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ปลอดภัย
10. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายอธิ บายเกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ และ
การควบคุ มผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสารในรู ปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างถู ก ต้อง
ปลอดภัย
11. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระสบเหตุ
คนแรก และสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
12. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และสามารถอธิ บายยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคล
สาคัญและสามารถปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
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13. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในการออกกาลังกาย วิธีการอบอุ่นร่ างกาย และพื้นฐานการต่อสู ้
ป้ องกันตัว
การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้อื่น
14. ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ ท่าฝึ กบุ คคลมื อเปล่ า ภายใต้คาสั่ งของครู ฝึกได้อย่างถู กต้อง
แข็งแรง พร้ อมเพรี ยง และสามารถนาไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง
15. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิในท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง
การปฏิบัติงานได้ เอง
16. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นพกในระบบเอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้น
พื้นฐาน (B.S.C.) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัย
17. เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นสามารถยิง ปื นพก กึ่ ง อัตโนมัติข้ นั พื้ นฐาน ได้อย่า งถู ก ต้อ ง แม่ นย า
ปลอดภัย
18. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพก
ในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
แม่นยา ปลอดภัย
19. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถยิงปื นใน เอ็น.อาร์ .เอ.(N.R.A.) หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน
(B.S.C.) การยิงปื นพกกึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐานและการยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี
พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิ ง ปื นพกในระบบต่ อสู ้ และป้ อ งกันตัวภายใต้ส ภาวะความ
กดดัน (P.H.D.) ได้อย่า งถู กต้อง ปลอดภัย สามารถนาไปพัฒนาและปรั บ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบัติงานด้ วยความชานาญ ทางานใหม่ ได้
20. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้มแข็งทางด้านร่ างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
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ภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
การฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ มีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัย ได้แก่ การปฏิบตั ิงานได้
เอง และการปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ/ทางานใหม่ได้ ดังนี้
1. งานด้ านธุรการ
การปฏิบัติงานได้ เอง
1.1 มีความสามารถในการรับส่ งงานหนังสื อ
1.2 มีความสามารถในการเสนองานหนังสื อ
1.3 มีความสามารถในการคัดสาเนาเอกสาร
1.4 มีความสามารถในการร่ างหนังสื อโต้ตอบงานราชการ
1.5 มีความสามารถในการเขียนรายงานประจาวันธุรการ
1.6 มีความสามารถในการค้นหาและจัดเก็บเอกสารการ
1.7 มีความสามารถในรายงานและเขียนรายงานประจาวันเมื่อรับเรื่ องคดี
1.8 มีความสามารถในการรับเรื่ องคดีเมื่อประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์
1.9 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานกาลังพล
1.10 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานพัสดุ
2. งานป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การปฏิบัติงานได้ เอง
2.1 มีความสามารถในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
2.2 มีความสามารถในการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะ
2.3 มีความสามารถในการควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา
2.4 มีความสามารถในการปฏิบตั ิเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
2.5 มีความสามารถในการปฏิบตั ิของสายตรวจเพื่อระงับเหตุ
2.6 มีความสามารถในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
2.7 มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับประชาชนและผูบ้ งั คับบัญชา
2.8 มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจสายตรวจในการสื บสวนหาข่าว
2.9 มีความสามารถในการปฏิบตั ิภายหลังการออกตรวจ
2.10 มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
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3. งานสื บสวน
การปฏิบัติงานได้ เอง
3.1 มีความสามารถในการสื บสวนหาข่าว
3.2 มีความสามารถในการสังเกตและจดจา
3.3 มีความสามารถในการสารวจ/จัดทาแผนที่
3.4 มีความสามารถในการเฝ้าจุด
3.5 มีความสามารถในการสะกดรอยติดตาม
3.6 มีความสามารถในการจัดทาข้อมูลท้องถิ่น/ชุมชน
3.7 มีความสามารถในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
3.8 มีความสามารถในการซักถามพยานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล/ข่าวสาร
3.10 มีความสามารถในการเขียนรายงานการสื บสวน
4. งานจราจร
การปฏิบัติงานได้ เอง
4.1 มีความสามารถในการแต่งเครื่ องแบบตารวจจราจร
4.2 มีความสามารถในการใช้สัญญาณมือและนกหวีด
4.3 มีความสามารถในการให้สัญญาณจราจรในทางร่ วมทางแยก
4.4 มีความสามารถในการจัดการและการควบคุมการจราจร
4.5 มีความสามารถในการตั้งจุดตรวจและสายตรวจ
4.6 มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจรเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
4.7 มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจรในโอกาสสาคัญ
4.8 มีความสามารถในการแจ้งข้อกล่าวหาข้อกฎหมายเมื่อมีผกู ้ ระทาผิดกฎจราจร
การปฏิบัติงานด้ วยความชานาญ ทางานใหม่ ได้
4.9 มีปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุ
4.10 มีบุคลิกภาพและการปฏิบตั ิต่อประชาชนในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
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จิตสานึก
เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เน้นหนักในด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม ได้แก่ การรับรู ้ การ
ตอบสนองที่รับรู ้ การเห็ นคุ ณค่า การจัดระบบค่านิ ยม และการกาหนดคุ ณลักษณะนิ สัยเฉพาะตน
ดังนี้
การรับรู้ การตอบสนองทีร่ ับรู้
1. มีความเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
การเห็นคุณค่ า
2. เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
การจัดระบบค่ านิยม
3. เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
4. เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
การกาหนดคุณลักษณะนิสัยเฉพาะตน
5. มีจิตสานึกในการบริ การและบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่ประชาชน
กล่าวโดยสรุ ป สภาพการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ปัจจุบนั มีดงั นี้
การบังคับบัญชา แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แยกกันขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการ
ในเขตพื้นที่ โดย 10 ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ขึ้นการบังคับบัญชากับ 10 กองบัญชาการ
บุคลากร ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ฝ่ าย
ปกครองและครู ฝึก และกลุ่มงานอาจารย์
หลักสู ตร ศูนย์ฝึกอบรมตารวจทุกแห่ ง ใช้หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ที่จดั ทาโดยฝ่ าย
พัฒนาหลักสู ตร สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ หลักสู ตรเดียวกันทั้ง 10 ศูนย์ฝึกอบรม โดยใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจทุกแห่ งใช้หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559 ซึ่ ง
โครงสร้างหลักสู ตรกาหนดระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ปี ประกอบด้วย ภาควิชาการและการฝึ ก 7 เดือน
ภาคบูรณาการและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร 2 เดื อน ภาคการฝึ กหัดปฏิ บตั ิราชการ 2 เดื อน และภาค
การฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติ 1 เดือน ซึ่ งทั้ง 10 ศูนย์ฝึกอบรมใช้ตาราเดียวกันที่กองบัญชาการศึกษา
เป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น
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3. การบริหารงานวิชาการ (Academic Administration)
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555: 22) กล่าวว่า การบริ หาร คือ ศิลปะในการทาให้สิ่งต่างๆ ได้รับ
การกระทาจนเป็ นผลสาเร็ จ หมายความว่าผูบ้ ริ หารไม่ใช่ ผูป้ ฏิ บตั ิ แต่ใช้ศิลปะทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ทางานจนเป็ นผลสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่ งการบริ หารงานวิชาการ เป็ นกิจกรรมด้านหนึ่ง
ใน 4 ด้านของการบริ หารการศึกษา ซึ่ งประกอบไปด้วย การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงาน
งบประมาณ ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้า นการบริ ห ารทัว่ ไป (กฎกระทรวง, 2550) ซึ่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอหลักการและแนวคิดในการบริ หารวิชาการไว้
5 ประการ ได้แก่ การจัดทาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของสังคม การ
ถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด การส่ งเสริ มให้สังคมมีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักสู ตร การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และการส่ งเสริ มให้มีเครื อข่ายวิชาการ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 หน้า 58) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่ตอ้ งปรับปรุ ง
คุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็ นเครื่ องชี้ความสาเร็ จของ
สถานศึกษา มีผใู ้ ห้คาจากัดความของคาว่า การบริ หารงานวิชาการ ไว้หลายท่าน เช่น
หวน พินธุ พนั ธ์ (ม.ป.ป. หน้า 6) กล่ าวว่า การบริ หารงานวิชาการ เป็ นการดาเนิ นงานที่
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน ซึ่ งครอบคลุ มเกี่ ยวกับการนาหลักสู ตรไปใช้ การทาแผนการสอน การ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล และการนิ เทศการสอน
เป็ นต้น
ธี ระพร อายุวฒั น์ (2552 หน้า 75) กล่าวโดยสรุ ปว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึงกิจกรรม
ทุกประเภทในโรงเรี ยน ที่มีผลเกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
อัมเรศ เนตาสิ ทธิ์ (2553 หน้า 8) กล่ าวโดยสรุ ปว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การ
จัดการ การวางแผน การริ เริ่ ม การปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลง หรื อการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ ให้เป็ นระบบ มีความชัดเจน เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของงานวิชาการสู งสุ ด
วิภา ทองหงา (2554 หน้า 13) กล่าวโดยสรุ ปว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึงการดาเนิ น
กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการเรี ย นการสอน ให้ ไ ด้ผ ลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับนักเรี ยน
มนู ญ เชื้ อชาติ (2554 หน้า 22) กล่าวโดยสรุ ปว่า การบริ หารวิชาการ หมายถึ ง การบริ หาร
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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เพื่อให้นกั เรี ยนมี ความประพฤติ ดี มี ลกั ษณะนิ สัยที่ ดี มี ความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ น สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข
บุ ญ ช่ วย ดวงเพ็ง (2555 หน้า 8-9) กล่ า วโดยสรุ ป ว่า การบริ ห ารวิช าการ หมายถึ ง การ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบุคคล ซึ่ งอาจเป็ นการดาเนิ นงานของครู ใหญ่ร่วมกับครู นอ้ ยในโรงเรี ยนร่ วมมือ
กันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ
อาจินต์ จรู ญผล (2556 หน้า 44) กล่าวโดยสรุ ปว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายรวมถึง การ
ดาเนิ นการต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งครบถ้วน สมบู รณ์ และเหมาะสมกับ
ลักษณะของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ศิ ริม า เนตรสุ วรรณ (2556 หน้า 7) กล่ า วโดยสรุ ป ว่า การบริ หารวิช าการ หมายถึ ง การ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการกากับ ดูแล และควบคุม ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานในขอบข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในโรงเรี ยน
Van Miller (1965 p.180) กล่ าวว่า การบริ หารงานวิชาการ คื อ การจัดโปรแกรมการสอน
การปฏิ บตั ิตามโปรแกรมการสอน การวัดผลเพื่อติดตามการเรี ยนการสอนของครู และนัก เรี ย น
นอกจากนี้ ยังต้องจัดบริ การการสอน เพื่อให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปด้วยดี
Richard A. Gordon (1983 pp. 158-164) กล่ า วว่า การบริ ห ารวิ ช าการ หมายถึ ง การก ากับ
ติดตาม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการเรี ยนการสอน การทางานวิจยั การนิ เทศติดตาม ตลอดจนการ
รักษาความเป็ นมืออาชีพทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน
Forest and Kavin Kinser (2002 p.1) ได้ให้ความหมายของการบริ หารงานวิชาการไว้วา่ เป็ น
งานที่ จะต้องรับผิดชอบเกี่ ยวกับการบริ หารและการส่ งเสริ มการจัดทาหลักสู ตรการสอนและการ
จัดการเรี ยนรู ้
Vick and Heiberger (2008 p.7) ได้กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึ ง การวางแผน
งานที่ตอ้ งรับผิดชอบในการติดตามงานที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด และเป็ นภาระงานที่ใหญ่กว่างาน
บริ หารทัว่ ๆ ไป
Fry, Ketteridge, and Marshall (2009) ให้ความหมายของการบริ หารวิชาการ หมายถึง การ
ดาเนิ นกิ จกรรมทุกชนิ ดในสถานศึกษา ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยนให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์
สู งสุ ด
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ขอบข่ ายของการบริหารวิชาการ
ขอบข่ายของการบริ หารวิชาการ แบ่งออกได้หลายด้าน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546) กาหนดภารกิ จการบริ หารงานวิชาการเป็ น 8 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรี ยน การประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึ กษา การพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่ อการศึ ก ษา การพัฒนาและส่ ง เสริ ม ให้มี แหล่ ง เรี ย นรู ้ การวิจนั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา และการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
สุ ชาติ ใหญ่เลิศ (2554) แบ่งการบริ หารงานวิชาการออกเป็ น 14 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสู ตร ด้านการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้านการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่ วมมือพัฒนาวิชาการ
กับ องค์ก รอื่ น ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว และหน่ วยงาน
ภายนอก ด้านการวางแผนและจัดทาระเบียบแนวปฏิบตั ิดา้ นวิชาการ และด้านการคัดเลื อกหนังสื อ
แบบเรี ยน
มนู ญ เชื้ อชาติ (2554) กล่าวโดยสรุ ปว่า ขอบข่ายการบริ หารวิชาการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ได้แก่ การบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาและส่ งเสริ ม
ด้านวิชาการ และการบริ หารงานวิจยั
มุกดา เลขะวิพฒั น์ (2555) แบ่งภารกิจการบริ หารออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
ด้านสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน และด้านการ
ส่ งเสริ มชุมชนเข้มแข็งทางวิชาการ
ศิริมา เนตรสุ วรรณ (2555) แบ่งการบริ หารวิชาการออกเป็ น 17 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
สาระหลักสู ตรท้องถิ่ น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการ
พัฒนาหลักสู ตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบ
โอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่ง
เรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสาน
ความร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการ ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการ ด้า นการจัดท า
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ระเบี ย บและแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ งานด้านวิช าการ ด้า นการคัดเลื อกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่ อใช้ใ น
โรงเรี ยน และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บุญช่ วย ดวงเพ็ญ (2555) แบ่งการบริ หารวิชาการออกเป็ น 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึ กษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้าน
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่นจัด
การศึกษา
ชญานี ภัทรวาริ นทร์ (2556) แบ่งการบริ หารงานวิชาการออกเป็ น 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวรการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรี ย น ด้า นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึ กษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้าน
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่นจัด
การศึกษา
ธวัชชัย ตั้งอุทยั เรื อง (2557) แบ่งขอบข่ายหลักของการบริ หารวิชาการ เป็ น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผนด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านงานวัสดุ
และสื่ อการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการสอน
กองบัง คับ การฝึ กอบรมตารวจกลาง (2558) ระบุ ว่า มี ภารกิ จที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ หาร
วิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรม ด้านงานวิชาการ คัดเลือกและเตรี ยมการ ด้านการผลิต
เอกสารและตารา ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ด้านการประกันคุ ณภาพ และด้าน
การวัดผลและประเมินผล
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 (2558) ระบุภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารวิชาการ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสอนและฝึ กอบรม ด้านการจัดพิมพ์เอกสารคา
สอนและตารา ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการวิจยั ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดทาหลักสู ตร ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร ด้านการ
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วัดผลและประเมินผลการเรี ยน ด้านการสัมมนาทางวิชาการ ด้านการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
จิตใจ ข้าราชการตารวจ และด้านการบริ หารภาควิชา
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิ บตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2558) ระบุ ภารกิ จของศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารวิชาการ 11 ด้าน เช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค
1-8 ได้แก่ ด้านการจัดการสอนและฝึ กอบรม ด้านการจัดพิมพ์เอกสารคาสอนและตารา ด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษา ด้านการวิจยั ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ด้านการจัดทาหลักสู ตร ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร ด้า นการวัดผลและประเมินผล
การเรี ยน ด้านการสัมมนาทางวิชาการ ด้านการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย จิตใจ ข้าราชการตารวจ
และด้านการบริ หารภาควิชา
เมื่อเปรี ยบเที ยบการแบ่งขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ ของนักวิชาการแต่ละท่านและ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจแล้ว จะได้ดงั ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ขอบข่ายของการบริ หารวิชาการ
หัวข้อ
1. ด้านการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
4. ด้านการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
6. ด้านการวัดผล และประเมินผลการเรี ยน
7. ด้านการเทียบโอนผลการเรี ยน
8. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
10. ด้านการนิเทศการศึกษา
11. ด้านการแนะแนว
12. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
13. ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
14. ด้านการส่งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
15. ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
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ตารางที่ 7 ขอบข่ายของการบริ หารวิชาการ (ต่อ)
ศิริมาฯ
หัวข้อ

16. ด้านการส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการ
17. ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
18. ด้านการคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน 

19. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
20. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
21. ด้านการสอน
22. ด้านการสร้างบทเรี ยน เอกสาร และตารา
23. ด้านการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจ
24. ด้านการบริ หารภาควิชา

สุชาติฯ

ชญานีฯ

บุญช่วยฯ














มุกดาฯ



ธวัชชัยฯ



มนูญฯ

ฝรก.









ศฝต.ภาค

ศฝต.ศชต.
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กล่าวสรุ ปได้วา่ ขอบข่ายของการบริ หารวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารวิชาการรวม 15 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยูใ่ นภารกิจด้านการสัมมนาทางวิชาการ
2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์
ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยูใ่ นภารกิจด้านการจัดการสอนและฝึ กอบรม
3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยูใ่ นภารกิจด้านการพัฒนาการศึกษา
4) ด้า นการวัดผล และประเมิ นผลการเรี ย น (กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง ศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
5) ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์
ฝึ กอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
6) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน (กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
7) ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8
และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยู่ในภารกิ จด้านการสัมมนา
ทางวิชาการ
8) ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์
ฝึ กอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยูใ่ นภารกิจด้านการสัมมนาทางวิชาการ
9) ด้านการคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน (กองบังคับการฝึ กอบรม
ตารวจกลาง)
10) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8
และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิ บตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยู่ในภารกิ จด้านการพัฒนา
การศึกษา
11) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด (กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง ศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
12) ด้า นการสอน (ศู นย์ฝึกอบรมตารวจภู ธ รภาค 1-8 และศู นย์ฝึกอบรมศู นย์ปฏิ บตั ิ ก าร
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่ งอยูใ่ นภารกิจด้านการจัดการสอนและฝึ กอบรม
13) ด้านการสร้ างบทเรี ยน เอกสาร และตารา (กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง ศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
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14) ด้านการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 และ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
15) ด้า นการบริ หารภาควิชา (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธ รภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศู นย์
ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
จะเห็ นได้ว่า ตามที่ กองบัง คับ การฝึ กอบรมตารวจกลางระบุ ภารกิ จที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
บริ หารวิชาการไว้ 6 ด้าน และศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-8 รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการ
ตารวจจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ ภารกิ จที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หารวิชาการไว้ 11 ด้าน ซึ่ งเมื่ อ
วิเคราะห์รวมกันแล้วจะได้ 12 ด้าน เนื่องจาก กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลางมีภารกิจ 5 ด้านที่
เหมือนกับศูนย์ฝึกอบรมตารวจอื่น แต่มีงานด้านการคัดเลื อกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในการเรี ยน
การสอน แตกต่างจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจอื่น
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4. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการบริหารวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
มีนกั วิชาการกล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการหลายท่าน เช่น
ปราณี ชมภูทอง (2551) กล่าวว่าปั จจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ
ได้แก่ การดาเนิ นงานบริ หารวิชาการ บรรยากาศของสาขาวิชา พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร คุณลักษณะ
ของนักศึกษา คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และพฤติกรรมของอาจารย์
ธนวิกร สว่ างศรี (2551) กล่าวว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่ งอานวยความสะดวก
มนู ญ พั น ธ์ ห ล่ อ (2553) กล่ า วว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านอาคารสถานที่ ด้านผูป้ กครองและชุมชน และด้านครู ผสู ้ อน
มนู ญ เชื้ อชาติ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมด้านการเรี ยน พฤติกรรมทางด้านสังคมกับกลุ่ม
เพื่อนและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของนักเรี ยน พฤติกรรมการสอนของครู และการเป็ นผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
บุญเสริ ม ทองศรี (2554) กล่าวว่า ปั จจัยการบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ ด้านครู ผูส้ อน ด้าน
สภาพของโรงเรี ยน ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านทรัพยากร และด้านชุมชน
มุ ก ดา เลขะวิวัฒ น์ (2555) กล่ า วว่า ระบบองค์ก ารเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นด้า น
กระบวนการแปรรู ป ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ า ด้านครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา ด้านการ
บริ หารและการปฏิบตั ิ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สุ พัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ (2556) กล่าวว่า ปัจจัยและประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการ
ได้แก่ดา้ นชุมชน ด้านทรัพยากร ด้านครู ผสู ้ อน ด้านผูบ้ ริ หาร และด้านสภาพของโรงเรี ยน
ปวีณา เหล่ าลาด (2557) ปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน ได้แก่
ด้า นผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ด้า นครู ผูส้ อน ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และด้านผูป้ กครองและชุมชน
เขษมสร โข่ งศรี (2558) วิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการของสถานศึ กษา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ด้านครู ผูส้ อน ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยน
กับชุ มชน ด้านความพร้ อมอาคารสถานที่ ด้านจัดการงบประมาณ และด้านสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เมื่อเปรี ยบเทียบข้อค้นพบของนักวิชาการที่กล่าวมาแล้ว สามารถแสดงได้ในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
นักวิชาการ
1. ปราณี ชมภูทอง
2. ธนวิกร สว่างศรี
3. มนูญ พันธ์หล่อ
4. มนูญ เชื้ อชาติ
5. บุญเสริ ม ทองศรี
6. มุกดา เลขะวิวฒั น์
7. สุ พศั พงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์
8. ปวีณา เหล่าลาด
9. เขษมสร โข่งศรี
รวม

ผู้บริหาร









9

ผู้สอน









9

ผู้เรียน



ผู้ปกครอง

ชุ มชน






สภาพแวดล้อม



วัสดุอุปกรณ์










7







3

2






7

5

ดังนั้น จากการกล่าวโดยนักวิชาการที่ผา่ นมา ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการไว้ 7 ด้าน ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 8 ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกปัจจัยที่
มีนกั วิชาการส่ วนใหญ่กล่าวไว้ (ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป) จึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการ ได้แก่ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัย
ด้านชุมชน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
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จากการที่ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกปั จจัยที่มีนกั วิชาการส่ วนใหญ่กล่าวไว้ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
บริ ห ารวิ ช าการ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นผู ้บ ริ ห าร ปั จ จัย ด้า นครู ผู ส้ อน ปั จ จัย ด้า นชุ ม ชน ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อม และปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้ างของกองบังคับการฝึ กอบรม
ตารวจตารวจกลาง ศู นย์ฝึกอบรมตารวจภู ธ รภาค 1-8 และศู นย์ฝึกอบรมศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ารตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ไม่มีโครงสร้างที่มีบุคคลภายนอกหรื อจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารหรื อดาเนินการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริ หารวิชาการ
เบื้องต้นสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี 4 ประการ ได้แก่
1. ด้านผูบ้ ริ หาร
2. ด้านครู ผสู ้ อน
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์
5.1 ปัจจัยด้ านผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลสาคัญ ที่นาสถานศึกษาให้บรรลุความสาเร็ จตามภารกิจ การ
เป็ นผูบ้ ริ หารที่จะเป็ นผูน้ า ในการบริ หารงานให้สาเร็ จได้น้ นั จะต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ และ
คุ ณลักษณะโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารการศึ กษาได้กาหนดเกี่ ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักการ สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการจัดหรื อรู ปแบบการจัด
การศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริ หารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และการส่ งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา การบริ หารการศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็ จ ต้องอาศัย องค์ก ารในการปฏิ บ ตั ิ นั่นคื อสถานศึ ก ษา เป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถในการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
แนวทางในการจัดการศึกษาได้ประสบความสาเร็ จ
เมื่อวิเคราะห์โดยรวมตามความแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท้ งั สองฉบับดังกล่าว
พบว่า ผูบ้ ริ หารต้องมี ความรู ้ ค วามสามารถเรื่ อง 1) ความสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามที่ กาหนดได้
ครบถ้วน 2) ส่ งเสริ มการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 3) สามารถจัดการศึกษาได้ท้ งั 3
รู ป แบบ 4) ให้ ค วามส าคัญของการพัฒนาบุ ค ลากร 5) จัดระบบการประกันคุ ณ ภาพภายใน 6)
ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ
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ลู เ นนเบิ ร์ ก และ ออนสไตน์ (Lunenberg; & Ornstein. 2004: 318) ได้ศึ ก ษาโรงเรี ย น
ประถมศึกษาที่ประสบความสาเร็ จจานวน 149 โรง ในรัฐแมสซาชูเซท โดยคัดเลือกจากโรงเรี ยนที่มี
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าที่เข้มแข็ง และเป็ นโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ สู ง โดยพบว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ของ
ผูบ้ ริ หารอธิ บายว่าตนเองเป็ นผูท้ ี่มีภาวะผูน้ าทางวิชาการสู งกล่าวคือเป็ นผูท้ ี่ มีพฤติกรรมการอุทิศ
เวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้เอื้อต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรของโรงเรี ยน และมีการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
หยาง (Yang. 1997) ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
ไต้หวัน สาธารณรั ฐประชาชนจี น พบว่า ครู รับ รู ้ ว่า ผูบ้ ริ หารมี พ ฤติ ก รรมผูน้ าทางวิช าการอยู่ใ น
ระดับสู ง ในด้านการส่ งเสริ มอบรมครู การส่ งเสริ มการพัฒนาวิชาชี พ และ การให้เวลากับงานทาง
วิชาการ ปั ญหาทางพฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารคือ ไม่มีเวลา ขาดความรู ้ ทางวิชาการ
ขาดคณะทางานทางวิชาการ งบประมาณมีไม่เพียงพอ และการประเมินครู ใหญ่ยงั ไม่สมบูรณ์
จันทรานี สงวนนาม (2545: 121) กล่ า วว่า ในระบบการบริ หารการศึ ก ษาไทย รวมทั้ง
ผลการวิจยั ในประเทศสนับสนุ นแนวคิดที่ ว่า การเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ น
ปั จจัยสาคัญอันดับแรก ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
วิลาวัลย์ กองสะดี (2552: 14) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในการใช้นโยบาย
กาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกันกับคนในสถานศึกษา เป็ นผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุ นงบประมาณ คิดทา
กิจกรรมพัฒนาครู เพื่อหาแนวทางให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพด้วยโครงการ กิ จกรรม แหล่ง
เรี ยนรู ้ และการใช้เทคโนโลยี ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถของผูเ้ รี ยนได้
ดี
วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ (2553) กล่าวว่า ประสิ ทธิผลการบริ หารวิชาการระดับผูบ้ ริ หาร ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากนโยบายด้ า นวิ ช าการ ภาวะผู ้น าชั้ นยอด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และพฤติ
กรรมการบริ หารวิชาการ
ณัฐธยาน์ สนิ นัด (2553) กล่าวว่า ปั จจัย ด้านผูบ้ ริ หารที่เอื้ อต่อการบริ หารหลักสู ตร ได้แก่
การเป็ นผูน้ าในการบริ หารหลักสู ตร การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มขวัญและกาลังใจแก่ครู และการนา
หลักสู ตรไปใช้
มุก ดา เลขะวิพ ฒ
ั น์ (2555) กล่ า วว่า ระบบองค์ก ารของโรงเรี ย นด้านผูน้ า ประกอบด้วย
คุณลักษณะผูน้ า ทักษะการบริ หาร ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี และพฤติกรรม
ผูน้ า
วุฒิชยั เนี ยมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาองค์กรมหาชน (สมศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูบ้ ริ หาร ไว้วา่ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศ
ตนในการทางาน มีความคิดริ เริ่ มและมีวสิ ัยทัศน์ มีความสามารถในการบริ หารวิชาการ เป็ นผูน้ าทาง
วิ ช าการ มี ก ารบริ หารที่ มี ป ระสิ ทธิ ผล และผู ้ เ กี่ ยวข้ อ งพึ ง พอใจในการบริ หาร และ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่ องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการบริ หารและจัดการศึกษากาหนด ไว้ว่า
ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา มีความคิด
ริ เริ่ ม มีวสิ ัยทัศน์ เป็ นผูน้ าทางวิชาการ และผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
นวลลัก ษณ์ บุ ษ บง (2552: 72) กล่ า วว่ า Hoy and Miskel ได้แ บ่ ง ลัก ษณะของผู ้น าที่ มี
ประสิ ทธิ ผลออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ ความอดทนต่อภาวะกดดัน ความ
มัน่ ใจในตนเอง ความมี วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการยึดมัน่ ในคุ ณธรรม คุ ณลักษณะทางแรงจูงใจ
ได้แก่ มีแรงขับในการทางาน มีแรงกระตุน้ ในการสร้างแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ และมีความต้องการในอานาจ และคุณลักษณะทางทักษะ ได้แก่ ทักษะ
ทางเทคนิค ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะความคิดรวบยอด และทักษะทางการบริ หาร
สุ ภ าพร ฉวี ล ัก ษณ์ (2557: 22 - 36) ได้ ส รุ ปว่ า ปั จ จัย ความส าเร็ จ ในการบริ หารงาน
สถานศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ การติดต่อสื่ อสาร และการตัดสิ นใจ
กมลวรรณ รอดจ่าย (2552 หน้า 96) กล่าวว่าปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลทางตรง
ต่อประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยน
จากการกล่ า วถึ ง ปั จ จัย ด้า นผู บ้ ริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อระบบการบริ ห ารวิ ช าการเบื้ องต้นของ
นักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ มีปัจจัยแฝงดังนี้
1. ภาวะผู้นา ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 แบบ ตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติ ก รรมภาวะผูน้ าวิถี ท าง-เป้ า หมาย (Path-Goal Theory of Leadership) ของ Martin Evans and
Robert House ได้แก่ แบบบงการ แบบสนับสนุ น แบบมี ส่วนร่ วม แบบเน้นความสาเร็ จ (สุ รศักดิ์
ทิพย์สุบรรณ์, 2549 หน้า 4-5) ซึ่ งมีผลต่อการบริ หารงานวิชาการทั้งสิ้ น ดังนี้
 ความอดทนต่อภาวะกดดัน
 ความมัน่ ใจในตนเอง
 วุฒิภาวะทางอารมณ์
 แรงกระตุน้ ในการสร้างแรงจูงใจ
 การอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
 ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
 มนุษยสัมพันธ์
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 วิสัยทัศน์
 ความคิดริ เริ่ ม
2. การนานโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ หมายถึ ง การที่ องค์ก ารรั บนโยบายมาปฏิ บ ตั ิ โดยมี ก าร
กาหนดเป้ าหมาย เกณฑ์ของความสาเร็ จ แบบแผนการควบคุ ม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ กลไกการกากับ
ติดตาม และกาหนดค่านิ ยมเพื่อส่ งเสริ มการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ (ศรี ดา ตันทะอธิ พานิ ช, 2557
หน้า 19) ซึ่ ง จะต้องพิจารณาว่าผูบ้ ริ หารมี ความสามารถปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามที่ ก าหนดได้ครบถ้วน
หรื อไม่ ดังนี้
 การกาหนดเป้ าหมาย เกณฑ์ของความสาเร็ จ
 การมีแบบแผนการควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย
 การมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
 การมีกลไกการกากับติดตาม
 การส่ งเสริ มการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
 การกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกันกับคนในสถานศึกษา
 การส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ
3. การบริ หารวิชาการ หลัก การบริ หารงานวิชาการมี ดงั นี้ 1) การวางแผนงานวิชาการที่
สอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ นโยบาย 2) การจัดโครงสร้ า งบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ ก าหนด
บทบาทหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรให้เ กิ ดความชัด เจนในการปฏิ บ ตั ิ 3) การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ 4) การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องไปในทิศทาง
เดี ยวกัน 5) มี การประสานงานความสามัคคี ความมี มนุ ษยสัมพันธ์ และความร่ วมมื อ 6) ความคิด
ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และ 7) การติ ดตามและประเมิ นผล พิ ชัย เสงี่ ย มจิ ตร (2542 หน้า 6) ซึ่ งจะต้อง
พิจารณาว่าผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารงานวิชาการหรื อไม่ ดังนี้
 การวางแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบาย
 การจัดโครงสร้างบริ หารงานวิชาการเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
 การกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
 การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 การประสานงานความสามัคคี ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความร่ วมมือ
 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
 การติดตามและประเมินผล
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4. ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรยึดหลักธรรมใน
เรื่ องต่ อไปนี้ เป็ นพื้ นฐานคื อ 1) มี เมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงานและผูอ้ ื่ น 2) มี ค วามเสี ย สละเห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว 3) ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูร้ ่ วมงาน 4) มีความยุติธรรม มีเหตุผล
และวางตัวเป็ นกลาง 5) มีความรักห่ วงใยผูร้ ่ วมงาน 6) ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี 7) ซื่ อสัตย์ต่อ
ตนเองและหน่ วยงานและผูอ้ ื่ น 8) มองโลกในแง่ ดี และ 9) ยึดระบบคุ ณธรรมในการบริ หารงาน
(รัชนีวรรณ วรรณภิรุณ, 2546 หน้า 13)
 ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงานและผูอ้ ื่น
 ความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
 ความไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูร้ ่ วมงาน
 ความยุติธรรม มีเหตุผล และวางตัวเป็ นกลาง
 ความรักห่วงใยผูร้ ่ วมงาน
 การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
 ความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและหน่วยงานและผูอ้ ื่น
 การมองโลกในแง่ดี
 การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
5.2 ปัจจัยด้ านครู ผ้ สู อน
วิลาวัลย์ กองสะดี (2552: 14) กล่าวว่า ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในเรื่ องของการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
โดยตรง คือ ครู อาจารย์ ที่มีอิทธิ พลมากในการทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ เรี ยนรู ้ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
โดยปั จจัยที่เป็ นคุณลักษณะหรื อสภาพที่มีความเกี่ยวพันกับสภาพการสอนของผูส้ อนหรื อเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวติ ของผูส้ อน ที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนการสอน ได้แก่
1. คุณลักษณะทางสังคมของผูส้ อน หมายถึง อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน
ของผูส้ อน
2. แรงจูงใจในการทางานของผูส้ อน หมายถึง ความปรารถนาของผูส้ อนในการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรู ้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้งานมีประสิ ทธิภาพ
3. ความผูกพันต่อสถานศึกษาของผูส้ อน หมายถึง ความรู ้สึกของผูส้ อนที่มีความเกี่ ยวข้อง
และมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับสถานศึกษา
4. พฤติกรรมการสอนของผูส้ อน หมายถึง การกระทาที่แสดงออกถึ งการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ ท าให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ และเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการเตรี ยมการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
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5. บรรยากาศการเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพความเคลื่อนไหวในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย
พฤติกรรมของผูส้ อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
วิภาวดี ชี วะผลาบูรณ์ (2553) กล่าวว่า ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องของครู ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การบริ หารวิชาการ ได้รับอิทธิ พลจากการสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ พฤติกรรมการสอน และ
ทัศนคติต่อวิชาชีพครู
ณัฐธยาน์ สนินดั (2553) กล่าวว่า ปัจจัยด้านครู ผสู ้ อนที่เอื้อต่อการบริ หารหลักสู ตรการศึกษา
ได้ แ ก่ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถของตนตามวุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มุกดา เลขะวิพฒั น์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การของโรงเรี ยนด้านบุคลากรครู และบุคคล
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ คุณลักษณะส่ วนบุคคล และแรงจูงใจ
วุฒิชยั เนี ยมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาองค์กรมหาชน (สมศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครู ไว้วา่ ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ /ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
มีครู เพีย งพอ ครู มีคุณลัก ษณะที่เหมาะสม ครู สอนตรงตามวิชาเอกหรื อโทรหรื อตามความถนัด
ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน และกระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศเรื่ องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการเรี ยน
การสอนก าหนดไว้ว่า ครู มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม มี คุ ณวุฒิ /มี ค วามรู ้ /ความสามารถตรงกับ งานที่
รับผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
มนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการแสวงหา
ความรู ้และเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ รับฟั งความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง สอนตรง
ตามวิ ช าเอก/โทหรื อ ตรงตามความถนัด มี ค วามสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
พรกนก ศรี ง าม (2550, 22) กล่ า วว่ า ลัก ษณะของครู ที่ พึ ง ประสงค์ ส าหรั บ สั ง คมยุ ค
สารสนเทศ ของส านัก งานมาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ทบวงมหาวิ ท ยาลัย ร่ ว มกับ คณะครุ ศ าสตร์ /
ศึ ก ษาศาสตร์ ทบวงมหาวิท ยาลัย มี องค์ประกอบและคุ ณลัก ษณะที่ ส าคัญคื อ 1) เป็ นผูม้ ี ปัญญา
คุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ คื อ เป็ นผู ้ใ ฝ่ หาและรู ้ จ ัก วิ ธี แ สวงหาความรู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารให้ ท ัน สมัย มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ ข่ า วสาร มี วิ จารณญาณ เป็ นคนมี ไ หวพริ บ รู ้ จกั คิ ดและรู ้ จ ัก การ
แก้ปัญหา เป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ่ ม เป็ นคนมองการณ์ไกล เป็ นคนที่รู้จกั ใช้หลักเหตุผลที่ถูกต้องในการ
พูดการคิดและตัดสิ นใจ 2) เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาชีพ คุณลักษณะที่สาคัญคือ มีความสามารถใน
การเข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การเมือง และสภาพแวดล้อม มีความรู ้ ความเข้าใจใน
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สาขาวิชาเฉพาะ มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาของสหสาขาวิชา อันเป็ นพื้นฐาน
สาหรับคนที่จะเป็ นบัณฑิต มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสาร มีความสามารถในการผลิต หรื อสร้าง
หรื อเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถเลือกใช้เทคนิ คการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพการเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการบูรณาการการสอนให้เหมาะสมกับเหตุ การณ์ ปัจจุบนั 3)
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและบุคลิกภาพที่ดี คุณลักษณะที่สาคัญคือ ประพฤติตนดีสม่าเสมอ ประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็ นผูม้ ีวินยั และมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมและรู ้จกั เสี ยสละ มี
คุณธรรมพื้นฐานเป็ นหลักในการดารงชี วิต 4) เป็ นผูม้ ีอุดมการณ์ในวิชาชีพ คุณลักษณะที่สาคัญคือ
รักพอใจและนิยมในวิชาชีพครู ปรารถนาที่จะเป็ นครู สร้างเสริ มเกียรติแห่ งการเป็ นครู ทาตัวให้เป็ น
ที่รักและเคารพของศิษย์ อุทิศตนเพื่อพัฒนาศิษย์ ตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ อุทิศตน
เพื่อผดุงเกียรติแห่ งวิชาชี พครู 5) เป็ นผูม้ ีความเป็ นประชาธิ ปไตยและเป็ นคนทันสมัย คุณลักษณะที่
สาคัญคือ มีจิตใจเป็ นประชาธิ ปไตย สามารถวิพากษ์วิจารณ์และรู ้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
รู ้จกั ค้นหาความรู ้เพิ่มเติมให้กว้างขวาง และทันสมัยอยูเ่ สมอ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้มี พ ระกระแสพระราชด ารั ส ที่ ไ ด้
พระราชทานแก่ ค รู อาวุโส ประจาปี 2522 เมื่ อวันอังคารที่ 28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2523 มี ข้อความที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะของครู ดีตอนหนึ่งว่า (ยนต์ ชุ่มจิต, 2526 :120 อ้างใน ประสาน ธัญญะชาติ และ
พิ สุ ท ธิ การบุ ญ , 2553: 8-9 ) “ครู ที่ แ ท้น้ ัน เป็ นผู ก้ ระท าแต่ ค วามดี ” คื อ 1) ต้อ งหมัน่ ขยัน และ
อุตสาหะ พากเพียร 2) ต้องเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และเสี ยสละ 3) ต้องหนักแน่ น อดกลั้น และอดทน 4)
ต้องรักษาวินยั สารวม ระวังความประพฤติของตนให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผนอันดี 5) ต้องปลีกตัว
ปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่ นเริ งที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน 6) ต้องตั้งใจ
ให้มนั่ คงและแน่วแน่ 7) ต้องซื่ อสัตย์รักษาความจริ งใจ 8) ต้องเมตตาหวังดี 9) ต้องวางใจเป็ นกลาง
ไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ 10) ต้องอบรมปั ญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ข้ ึน ทั้งในด้านวิทยาการ และ
ความฉลาดรอบรู ้
กรมวิชาการได้กล่าวถึง “ประสิ ทธิภาพของการเป็ นครู ” สรุ ปได้ดงั นี้ (ปิ ยะพงศ์ กูพ้ งศ์พนั ธ์
และคณะ, 2555: 7) มีประสิ ทธิ ภาพของคุณลักษณะส่ วนตัว เอาใจใส่ อาทร และเห็นอกเห็นใจคน
อื่น อดทนอดกลั้นความหลากหลายของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อถือ และศาสนา มีอารมณ์ขนั มี
ความมัน่ คงในอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ ได้รับการศึกษาและอารมณ์ดี มีทกั ษะการ
สื่ อสารข้อความ มีตรรกะ ในการคิดดี สุ ขภาพอนามัย และมีบุคลิ กดี มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และ
เสาะแสวงหานวัตกรรม พึ่งพาตนเอง มีความเชื่ อมัน่ ตนเองและมีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ
และซื่ อ ตรง ประเมิ น ตนเองและมี ทิ ศ ทางในการท างาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ มี
ความสามารถในการวางแผน การจูงใจและการเป็ นผูน้ า มีความเด็ดขาด ยืดหยุน่ และปรับตัว ถ่อม
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ตัว มีความกระตือรื อร้ น การเข้าใจรู ้ จกั ตนเอง มีวิจารณญาณและมีมโนทัศน์ ในการสร้ างสรรค์ มี
เจตคติร่วมมือหรื อร่ วมงานคนอื่ นดี กว่าแยกตนเอง ไม่ย่อท้อต่อปั ญหา ไว้วางใจผูร้ ่ วมงาน เป็ นที่
ต้องการของคนอื่น มองเห็นตนเองมีค่าการเข้าใจ และรู ้จกั ผูอ้ ื่น โดยทัว่ ๆ ไปจะมองผูอ้ ื่นในแง่ดีก็คือ
จะแสดงออกมาในรู ปลักษณะดังนี้ มีความกระหาย จะร่ วมงานกับคนอื่น ประเมินคนอื่นด้วยความ
ข่มใจ เข้าใจ และเห็นเจตนาคนอื่น มีความเข้าใจ ธรรมชาติของบุคคลความสัมพันธ์กบั บุคคลต่างๆ
ครู ตอ้ งรู ้ภูมิหลัง ต้องใฝ่ หาเหตุของพฤติกรรมในการแสดงความคิด ความรู ้ สึก ความเชื่อและความ
เข้าใจ ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
กมลวรรณ รอดจ่าย (2552 หน้า 96) กล่าวว่าปั จจัยด้านผูส้ อน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยน
สุ พรทิพย์ ธนภัทรโชติวตั (2557) สังเคราะห์คุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21 ด้านการปฏิบตั ิ
ตนและสังคม พบว่า ประกอบด้วย 1) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี 3) เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชี พ 4) เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ 5) รักและ
ศรั ทธาในวิช าชี พ ครู 6) เป็ นผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายของหน่ ว ยงาน 7) เป็ นผู ร้ อบรู ้ เ ท่ า ทันต่ อการ
เปลี่ ย นแปลง 8) มี ค วามสามารถด้า นการใช้ภาษาการสื่ อสาร 9) มี ค วามคิ ด และแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้ า งสรรค์ และ 10) มี ค วามสามารถในการบริ หารจัด การ และ ด้า นความรู ้ ค วามสามารถใน
สาขาวิชา พบว่าประกอบด้วย 1) มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิชา 2) มีเทคนิ ควิธีการถ่ายทอด
ความรู ้ที่หลากหลาย 3) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4) รู ้จกั และเข้าใจ
ผูเ้ รี ยน
McClelland (1987) กล่าวว่า บุคคลมีแรงจูงใจ 3 แบบคื อ 1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ โดยจะมี
ลักษณะ ดัง นี้ 1) มี ค วามต้องการจะท าในสิ่ ง ที่ ดีกว่า 2) แสวงความสาเร็ จด้วยตนเอง 3) มี ค วาม
ต้องการข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน 4) ชอบทางานท้าทาย 5) หลีกเลี่ยงงานที่ง่ายหรื อ
ยากเกินไป 6) มุ่งมัน่ ทางานอย่างดี ที่สุด 7) มีความสุ ขและความภาคภูมิใจในการบรรลุความสาเร็ จ
8) ชอบทางานอย่างอิสระ 2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ มีลกั ษณะดังนี้ 1) มีความพยายามเป็ นมิตรกับทุกๆ
คน 2) ชอบความร่ วมมือและประสานงานมากกว่าการแข่งขัน 3) มีความต้องการที่มีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่น 4) เลือกทางานกับคนมากกว่าที่จะเลือกใช้เทคโนโลยี 3. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ มีลกั ษณะดังนี้ 1)
พยายามใช้อิทธิ พลเหนื อคนอื่นๆ 2) ชอบการแข่งขัน 3) ชอบเกียรติยศชื่ อเสี ยง 4) ชอบปฏิบตั ิโดย
การใช้อานาจเป็ นพื้นฐาน 5) มีความพึงพอใจที่มีหน้าที่ควบคุมกากับ
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ฉวีวรรณ มาลี (2552 หน้า 37) กล่าวว่า ลักษณะการสอนที่ดีควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม มี การเตรี ย มการสอนล่ วงหน้า โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการจัดกิ จกรรม และ
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกด้าน
จากการกล่ า วถึ ง ปั จจัย ด้า นครู ผูส้ อนที่ ส่ ง ผลต่ อระบบการบริ ห ารวิช าการเบื้ องต้นของ
นักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ มีปัจจัยแฝงดังนี้
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล
 อายุ
 วุฒิการศึกษา
 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 เป็ นผูใ้ ฝ่ หาและรู ้จกั วิธีแสวงหาความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้ทนั สมัย
 มีความสามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้
 หนักแน่น อดกลั้น และอดทน
 มีบุคลิกดี
 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร
 มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอน
 ดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์
 ศึกษาค้นคว้าและจัดเตรี ยมการเรี ยนการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการอื่นๆ
 มีความยุติธรรมกับผูเ้ รี ยน
 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้ที่หลากหลาย
2. ความรู้ /ประสบการณ์ วชิ าชี พ
 มีคุณวุฒิ/ความรู ้/ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
 มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของสหสาขาวิชา
 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวทางของ
หลักสู ตร
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 มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
3. แรงจูงใจ
 มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
 ตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา
 อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู
 มีความพยายามเป็ นมิตรกับทุกๆ คน
4. พฤติกรรมการสอน
 มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 มีการเตรี ยมการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
 มีการใช้ความรู ้ความสามารถของตนตามวุฒิและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน
 มีการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกด้าน
 มีการพัฒนาและเลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนได้อย่างเหมาะสม
 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
 มีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนเป็ นไปด้วยความยุติธรรม
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน
5.3 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สถานศึกษา อบรมบ่มนิ สัยให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความรู ้ ควบคู่คุณธรรม ซึ่ งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทศั น์ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ในสถานศึกษาเป็ นสิ่ งจาเป็ นอีกประการหนึ่ งที่มีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก
เพราะจะมี ผ ลต่ อการพัฒนาการทางด้า น ร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา อารมณ์ และสั ง คม การจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึ กษาให้มีบรรยากาศที่ ดี เหมาะสม และลดภาวะที่เป็ นพิ ษ เพื่อพัฒนา
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาของผูเ้ รี ยนให้ดีที่สุด
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สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็ นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษาแล้วส่ งผลถึ งความรู ้ สึกของบุ คคล เป็ นสภาพการณ์ ทางความรู ้ สึกของ
บุคคล เมื่อคนสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแล้วเกิดความรู ้สึกที่ดีก็เรี ยกว่า "บรรยากาศดี" ในทางตรงกัน
ข้าม เมื่อคนสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมแล้วเกิดความรู ้สึกที่ไม่ดีก็เรี ยกว่า "บรรยากาศไม่ดี"
สถานศึกษาซึ่ งมีบรรยากาศที่ดี จะทาให้ผูเ้ รี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิ ดความรู ้ สึก
พอใจอบอุ่ น ใจ สบายใจ รู ้ สึ ก ในความเป็ นเจ้า ของ จะท าให้ ทุ ก คนท างานร่ ว มกัน อย่ า งเต็ ม ที่
สถานศึกษาที่มีบรรยากาศไม่ดีจะทาให้สมาชิกเกิดแต่ความรู ้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิ น เฉยเมย ว้าเหว่
ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ต่างๆ ภูมิทศั น์ และแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ครู ผูป้ กครอง และผูใ้ ช้บริ การในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จึงต้องมีความแข็งแรงทนทาน
และพร้อมใช้งาน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ และอื่นๆ เช่ น สวนหย่อม สนามกี ฬา ระบบไฟฟ้ า ระบบน้ าประปา และบริ เวณ จาเป็ น
จะต้องซ่ อมแซม พัฒนา ปรับปรุ งให้พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อส่ งผลให้สถานศึกษาและผูเ้ รี ยนมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
สุ ร พงษ์ หิ ม ะนัน ท์ (2550) กล่ า วว่ า ผู ้บ ริ ห ารมี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลายประการในการ
ดาเนินงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน ดังนั้นการทราบบทบาทหน้าที่และปฏิบตั ิได้
ครบถ้วน จะท าให้ง านอาคาร สถานที่ และสิ่ ง แวดล้อมดาเนิ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และการ
บริ ห ารงานตามขั้น ตอนของกระบวนการบริ ห ารจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานอาคาร สถานที่ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อนันต์ รัตนะ (2552: 42) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการบริ หารงาน
อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมนั้น จะเริ่ มตั้งแต่การวางแผนการจัดสร้างอาคารสถานที่ การวางแผน
การใช้อาคารสถานที่ การบารุ งรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ การประเมินผล
การใช้ อ าคารสถานที่ โดยทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว ม ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งใช้ ค วามรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศาสตร์ ทางการบริ หาร เช่น กระบวนการ ทักษะ เข้ามาบริ หารงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อจะสนองความต้องการในการบริ หารงานจัดการการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ย น ให้
ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ฉันทนา ภุมมา (2552 หน้า 39, 78) กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อบุคลากร
ในโรงเรี ยน ซึ่ งมี ท้ ัง ผู ้บ ริ ห าร ครู อ าจารย์ เจ้า หน้ า ที่ และนัก เรี ยน โรงเรี ย นจึ ง ต้อ งจัด สร้ า ง
สภาพแวดล้อ มหรื อ สิ่ ง แวดล้อ มต่ า งๆ ให้ ช่ ว ยในการสร้ า งบรรยากาศให้ น่ า อยู่ ไม่ ท าให้ เ กิ ด
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ (pollutions) โดยการบริ หารอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม จาแนกเป็ น 5 ด้าน
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คือ 1) การจัดสร้างอาคารสถานที่ 2) การใช้อาคารสถานที่ 3) การบารุ งรักษาอาคารสถานที่ 4) การ
ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และ 5) การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่
ชาตรี นราจัน ทร์ (2553 หน้า 35) กล่ า วว่า การบริ ห ารงานอาคารสถานที่ แ ละการจัด
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน เป็ นสิ่ งที่โรงเรี ยนต้องจัดและให้การสนับสนุ นส่ งเสริ ม จัดสิ่ งแวดล้อมของ
อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน บริ เวณที่ต้ งั โรงเรี ยน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาการของ
นักเรี ยนในด้านร่ างกาย เจตคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพของนักเรี ยน
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (2547 หน้า 223) ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความ
ขอบข่ายงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1) การจัดสร้างอาคารสถานที่ ประกอบด้วย ของบประมาณจัดสร้างอาคารสถานที่ ควบคุม
การก่อสร้ างอาคารให้ถูกต้อง ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
การรื้ อถอนอาคารให้ ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง จัด การเกี่ ย วกับ ที่ ดิ น ของ
สถานศึ กษาให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยที่ ราชพัสดุ ร่ วมกับบุคลากรในสถานศึ กษาและชุ มชน
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารสถานที่ในกรณี ที่งบประมาณจากราชการมีไม่เพียงพอ และจัดให้มี
การตกแต่งอาคารสถานที่ให้น่าดูน่าอยูน่ ่าเรี ยน
2) การใช้อาคารสถานที่ ประกอบด้วย ดาเนิ นการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์คุม้ ค่าโดยให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วม จัดให้มีแผนผังบริ เวณอาคารเรี ยนอาคาร
ประกอบห้องเรี ยนห้ องพิเศษ จัดให้มีการทาตาราง แสดงการใช้อาคารสถานที่รวมถึงห้องพิเศษ
ต่ า งๆ และให้ บ ริ ก ารด้า นอาคารสถานที่ แ ละชุ ม ชนในกิ จ กรรมของชุ ม ชนโดยมี ห ลัก ฐานการ
ให้บริ การ
3) การบ ารุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ ประกอบด้ว ย ตรวจสภาพของอาคารสถานที่ อ ย่ า ง
สม่าเสมอให้อยูใ่ นสภาพที่เป็ นปั จจุบนั พร้ อมใช้การได้ จัดให้มีการซ่ อมแซมอาคารสถานที่ที่ชารุ ด
ทรุ ดโทรม จัดให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ของบุคลากร และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
มีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษาอาคารสถานที่
4) การควบคุ มดู แลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จัดเวรยามดู แลอาคารสถานที่ให้เป็ นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ตรวจตราการใช้อาคารสถานที่ให้เป็ นไปตามข้อตกลง
ร่ วมกันระหว่างบุ คลากร ดาเนิ นการตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องเมื่อมีผูร้ ้ องขอใช้อาคารสถานที่ และ
ส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ย นและบุ คลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมรั บ ผิดชอบในการดู แลอาคาร
สถานที่
5) การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ ประกอบด้วย ประเมินผลการดาเนิ นงานอาคาร
สถานที่อย่างสม่าเสมอ ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงาน ส่ งเสริ ม
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ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการรักษาอาคารสถานที่ และใช้เทคนิ ควิธีการต่างๆในการ
ประเมินผลการดาเนินงานอาคารสถานที่และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ณัฐธยาน์ สนิ นัด (2553) กล่าวว่า ปั จจัยด้านอาคารสถานที่ ที่เอื้ อต่อการบริ หารหลักสู ตร
การศึกษา ได้แก่ การดูแลรักษาอาคารเรี ยนและสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
มุกดา เลขะวิพฒั น์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การของโรงเรี ยนด้านอาคารสถานที่
ประกอบด้วย การใช้อาคารสถานที่ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
วิลาวัลย์ อุ่นนันกาศ (2556 หน้า 32) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายการบริ หารอาคารสถานที่ของ
ผูบ้ ริ หารประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) การวางแผนการจัดสร้างอาคารสถานที่ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการวางแผนแม่บท การออกแบบ
การจัดสร้ างและการควบคุ มการสร้ าง การจัดหาอาคารเพิ่มเติ ม การตกแต่งอาคารทั้งภายในและ
ภายนอก การวางแผนการใช้อาคารห้องเรี ยน บริ เวณต่างๆ การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ การรื้ อ
ถอนดัดแปลงอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม การใช้อาคารสถานที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการ
เรี ยนของนักเรี ยนต่อการสอนของบุคลากรผูส้ อน ต่อการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรผูส้ นับสนุ นการ
สอน ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับงานและหลักวิศวกรรมศาสตร์ การกาหนดการ
ใช้งานแต่ละชั้นหรื อแต่ละบริ เวณ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบอาคารสถานที่และบริ เวณต่างๆ รวมทั้ง
ครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดห้องเรี ยนและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะอนามัย การเลื อกใช้เครื่ องมือและ
เครื่ องตกแต่งต่างๆ
2) การบารุ งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้คงสภาพการใช้งานให้ยาวนาน
ประกอบด้วย การดูแลความสะอาดเรี ยบร้อย การซ่ อมแซมตามวาระ การดูแลกาจัดศัตรู ที่จะทาลาย
อาคาร
3) การควบคุมดูแล ประกอบด้วย การกากับติดตามการใช้และการบารุ งรักษา การดูแลการ
ใช้ให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย ตามกฎระเบี ยบของสถานศึ กษา การตรวจสอบอาคารสถานที่ เป็ น
ระยะ การประหยัดค่ า ไฟฟ้ า ค่ า น้ า ประปา และสาธารณู ปโภคอื่ นๆ การดู แลสนามและบริ เวณ
โรงเรี ยน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบริ เวณแวดล้อมของอาคารสถานที่และบุคลากรทุกฝ่ าย
ให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาคารสถานที่
4) การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ ให้ได้ทราบความพอเพียงหรื อความหนาแน่นของ
การใช้อาคารสถานที่ งบประมาณในการควบคุมดูแล บารุ งรักษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ นา
ผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุ งการบริ หารจัดการในอนาคต
ชื่ นชม ศุ ภพิชญ์นาม (2542 หน้า 17) ได้ศึ กษาสภาพการใช้อาคารสถานที่ พบว่าอาคาร
สถานที่ เป็ นการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างหนึ่ งซึ่ งต้องมีลกั ษณะดังนี้ 1) อาคารเรี ยนก่อสร้ างอย่าง
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ถาวร 2) สร้างอย่างถูกสุ ขลักษณะและสะดวกต่อการเรี ยนการสอน 3) ห้องเรี ยนมีเพียงพอกับจานวน
นักเรี ยนและสามารถประกอบกิ จกรรมต่างๆ 4) ห้องเรี ยนมีสภาพการใช้งานได้ดี และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546 ระบุการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ 2) การดาเนิ นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ 3) การตรวจสอบ
ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และ 4) การสรุ ปผลปรับปรุ งแก้ไขการนาแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ (พิชยั เรื องดี,
2558 หน้า 24-29)
จากการกล่าวถึงปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบการบริ หารวิชาการเบื้องต้นของ
นักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ มีปัจจัยแฝงดังนี้
1. การใช้ อาคารสถานที่ เช่น ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด
 มีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
 มีการดูแลรักษาอาคารเรี ยนและสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
 จัดให้มีการตกแต่งอาคารสถานที่ให้น่าดูน่าอยูน่ ่าเรี ยน
 มีความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
 มีส่ิ งอานวยความสะดวกเพียงพอ
 มีการใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
 มีการจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบารุ งรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยูใ่ นสภาพดี
 กาหนดการใช้อาคารสถานที่เรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
 มีระบบการป้ องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่างๆ
2. การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภายในสถานศึกษา
 เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
 มีการดูแลการใช้ให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
 มีการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
 มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย
 มีระบบการป้ องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่างๆ
 มีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจสวยงามและเพียงพอ
 มีสนามกีฬาเพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
 มีการตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
 มีการสรุ ปผลปรับปรุ งแก้ไขการนาแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้
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5.4 ปัจจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์
วัสดุ คือวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสลายตัวได้ในเวลาอันสั้น หรื อวัตถุที่นามาใช้เพื่อการสร้าง
ซ่อมแซม บารุ งรักษาทรัพย์สิน ส่ วนอุปกรณ์ หมายถึงเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องช่วย เครื่ องประกอบ
เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเรี ยนการสอน ได้แก่ กระดานดา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นรวมถึงครุ ภณ
ั ฑ์
ส านัก งาน เช่ น โต๊ะ เก้า อี้ เป็ นต้น (หวน พิ นธุ พ นั ธ์ , ม.ป.ป.) โดยแหล่ ง ที่ ม าของวัส ดุ อุ ป กรณ์
การศึกษา อาจได้จากงบประมาณแผ่นดิน เงินบารุ งการศึกษา เงินบริ จาค หรื อผูส้ อนจัดหาเอง
สถานศึกษาที่ดี ควรจะต้องมีอุปกรณ์ ต่างๆ อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่น
สามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่างได้ (อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2528 หน้า 72) ซึ่ งการที่จะมุ่ง
สู่ ความสาเร็ จนั้น สถานศึกษาจะต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทางานของผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน บุคลากร
และผูเ้ รี ยน
ชัยอนันต์ สมุทรวานิ ช (2543) กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้นจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยในด้าน
วัสดุอุปกรณ์เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุ การนาเอาเทคโนโลยี มาช่ วยในการจัดการศึกษา
เพื่อให้การบริ หารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
มุกดา เลขะวิพฒั น์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การของโรงเรี ยนด้านวัสดุอุปกรณ์
ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ธนวิ ก ร สว่ า งศรี (2551 หน้ า 36) กล่ า วว่ า เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ที่ มี ค วามเหมาะสม มี
ความสาคัญพอๆ กันกับอาคารสถานที่ และในบางกรณี เครื่ องมือเครื่ องใช้มีผลต่อการเรี ยนการสอน
มากกว่า เสี ย ด้วยซ้ า อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ใ นการเรี ย นการสอนด้า นวิช าชี พ จะต้องมี ค วาม
ใกล้เคี ยงกับที่มีในสถานประกอบการ เพราะจะทาให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปได้ง่ายและมี ผลดี
ยิ่งขึ้น การจัดซื้ อต้องตัดสิ นใจก่อนว่า เครื่ องมือเครื่ องใช้ใดที่จาเป็ น ชนิ ดใดมีความจาเป็ นต้องการ
มาก ชนิ ดใดให้ความสวยงาม และชนิ ดใดไม่ให้ความสาคัญต่อการฝึ กขั้นพื้นฐานเบื้องต้น และการ
ติดตั้งเครื่ องมือ มีความจาเป็ นที่จะต้องคานึ งและให้ความมัน่ ใจถึ งความปลอดภัยในการใช้ และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเครื่ องมือเครื่ องใช้เหล่านั้น เครื่ องมือเครื่ องใช้บางชนิดนั้นติดตั้งง่าย
ครู -อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาก็อาจสามารถช่วยกันติดตั้งได้ แต่ถา้ เป็ นเครื่ องไม้เครื่ องมือ
ในหน่ วยที่ มีความซับซ้อนยุ่งยาก เช่ น เครื่ องมื อคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือบางชนิ ด ก็จะต้องใช้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยเฉพาะด้านเท่านั้น และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีอายุการใช้งานที่ยืนนาน หากเกิดการ
ติดตั้งด้วยความประมาทและเลินเล่อแล้ว จะสร้างความเสี ยหายให้ท้ งั ผูบ้ ริ หารและสถาบันการศึกษา
ได้ สรุ ป ว่า สิ่ ง อานวยความสะดวกเป็ นอี ก ปั จจัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ องานวิช าการ ซึ่ ง จะต้องมี ข นาด
สั ดส่ วนที่ เหมาะสม เพี ย งพอ เพราะหากสถานที่ มี คุ ณภาพ ผูเ้ รี ย นจะเกิ ดปั ญญา ความคิ ด และ
สามารถเข้าใจคุณค่าของความเป็ นคน เข้าใจตนเอง ซึ่ งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ
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ศึกษานิ เทศก์ สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2554 อ้างใน ) ได้กล่าวถึงสื่ อว่า หมายถึ ง
สิ่ งใดก็ตามที่บรรจุขอ้ มูลเพื่อให้ผสู ้ ่ งและผูร้ ับสามารถสื่ อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อ มีการ
นาสื่ อมาใช้ในการเรี ยนการสอน จึงเรี ยกว่า สื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งหมายถึ ง สื่ อที่บรรจุ เนื้ อหา
หรื อสาระการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้ นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิหรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มา ก่อน หรื อ
เป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูใ่ ห้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียง่ิ ขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลา
และแรงงานได้ด้วย นวัตกรรมทางการศึ ก ษา หมายถึ ง การนาสิ่ ง ใหม่ ซ่ ึ ง อาจจะอยู่ใ นรู ป ของ
ความคิ ด หรื อ การกระท า รวมทั้ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ข้า มาใช้ ใ นระบบการศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง หวัง ที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงสิ่ งที่มีอยู่เดิ ม ให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว เกิด แรงจูงใจในการเรี ยน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรี ยน เช่น การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน การใช้วีดิท ศั น์เชิ งโต้ตอบ สื่ อหลายมิติ และอินเตอร์ เน็ ต เป็ นต้น
เทคโนโลยี หมายถึ ง การประยุก ต์เอาความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ม าใช้เพื่ อ ประโยชน์ ต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์หรื อหมายถึงการนาความรู ้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิ ตเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่ออานวยความสะดวกหรื อตอบสนองต่อความต้องการของมนุ ษย์ แหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึ ง แหล่ง
หรื อ ที่ รวม ซึ่ งอาจเป็ นสภาพ สถานที่หรื อศู นย์รวมที่ ประกอบด้วย ข้อมู ล ข่าวสาร ความรู ้ และ
กิ จ กรรมที่ มี ก ระบวนการเรี ยนรู ้ ห รื อกระบวนการเรี ยน การสอนที่ มี รู ปแบบแตกต่ า งจาก
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูส้ อน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบข่ายงานวิชาการ ในราชกิจจานุ เบกษา มีดงั ต่อไปนี้
1)เทคโนโลยีสนเทศกับการพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนาสาระ
หลักสู ตรท้องถิ่ น 2) เทคโนโลยีสารเทศกับการวางแผนงานด้านวิชาการ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับ การจัดการเรี ย นการสอน 4) เทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ การพัฒ นาหลัก สู ต ร 5) เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ 6) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวัดประเมินผลและ
การดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน 7) เทคโนโลยีสารเทศกับการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) เทคโนโลยีสารเทศกับการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 9) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
นิ เทศการศึ ก ษา 10) เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การแนะแนว 11) เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การ
พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึ กษา 12) เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การ
ส่ งเสริ ม ให้ชุมชนมี ค วามเข้มแข็งทางวิชาการ 13) เทคโนโลยีส ารสนเทศกับการประสานความ
ร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น 14) เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคลครอบครั วองค์กรหน่ วยงานสถานประกอบการและ
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สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 15) เทคโนโลยีส ารเทศกับการจัดทาทะเบี ยนระเบียบและแนวปฏิ บ ตั ิ
เกี่ ย วกับ งานด้า นวิ ช าการ 16) เทคโนโลยี ส ารเทศกับ การคัด เลื อ กหนัง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช้ใ น
สถานศึกษา และ 17) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(เบญญา สัพโส, 2550 หน้า 43-50)
นักเทคโนโลยีทางการศึ กษาหลายท่าน ได้กาหนดเกณฑ์ในการเลื อกใช้เทคโนโลยีทาง
การศึ กษาไว้หลายประการ พอสรุ ปได้ดงั นี้ 1. เหมาะสมกับทุ กระดับชั้นและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน 2. ช่ วยให้การสอนเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ 3. ดึ งดู ดความสนใจเพิ่มการเรี ย นรู ้ 4. สื่ อมี
เนื้อหาถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความเป็ นจริ ง 5. ให้ประสบการณ์ในการเรี ยนตามที่ตอ้ งการ 6.
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาได้ดียงิ่ ขึ้น 7. ช่วยเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน 8. เป็ นสื่ อที่มีคุณค่าทาง
วิชาการ 9. ไม่ทาให้เสี ยเวลาในการใช้มากเกิ นไป 10. เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ (นิ รมล สุ ขสุ
มิตร, 2542 หน้า 26)
จากการกล่าวถึ งปั จจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อระบบการบริ หารวิชาการเบื้องต้นของ
นักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ มีปัจจัยแฝงดังนี้
1. การใช้ วสั ดุอุปกรณ์
 มีอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ
 มีความปลอดภัย
 มีความยืดหยุน่ สามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง
 เอื้อต่อการทางานของผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยน
 มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
 มี ก ารบริ ก ารสื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ค รู อ าจารย์เ ลื อ กใช้ ไ ด้อ ย่า ง
เหมาะสมกับหมวดวิชาที่สอน
 มีการจัดศูนย์สื่อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนในแต่ละหมวดวิชาเพื่อสะดวกใน
การจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ครู อาจารย์ผลิตขึ้น
2. การใช้ เทคโนโลยี
 มีการใช้วางแผนงานด้านวิชาการ
 มีการใช้จดั การเรี ยนการสอน
 มีการใช้วดั ประเมินผล
 มีการใช้วจิ ยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 มีเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จาเป็ นตามหลักสู ตรของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
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มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
มีการบารุ งรักษาเทคโนโลยีให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้
มีการใช้ในการบริ หารงานวิชาการ
มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา

5. ประสิ ทธิผลองค์ การ
1) ความหมายของประสิ ทธิผลองค์ การ
ปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องประสิ ทธิ ผลองค์การ เป็ นเรื่ องที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการตัดสิ นใจขั้นตอนสุ ดท้ายของการบริ หารองค์การ ว่าประสบความสาเร็ จหรื อไม่
เพียงใด ซึ่ งนักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลองค์การ ไว้หลายท่าน ดังนี้
Etzioni (1964: 8) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผลองค์การ หมายถึง ขนาดของความสามารถของ
องค์การในการที่จะสามารถทางานบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ที่กาหนดไว้
Price (1972: 12) ได้กล่าวถึงประสิ ทธิ ผลองค์การไว้วา่ หมายถึง ระดับการบรรลุเป้ าหมายที่
หลากหลายขององค์การ
Hannon and Freeman (1977: 110) ให้ความหมายของประสิ ทธิผลองค์การ หมายถึง ระดับ
ความสอดคล้องระหว่างเป้ าหมายขององค์การกับผลลัพธ์ที่สังเกตได้
Schein (1980: 233) กล่าวว่าประสิ ทธิ ผลองค์การ หมายถึง สมรรถนะขององค์การในการที่
จะอยู่รอด ปรั บ ตัว รั ก ษาสภาพ และเติ บ โต ไม่ ว่า องค์ก ารนั้น จะมี ห น้า ที่ ใ ด ต้องการให้ ลุ ล่ ว ง
ประสิ ทธิ ผลขององค์การจะมี ประสิ ทธิ ผลขึ้ นได้ ย่อมขึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขที่ ว่า องค์การสามารถท า
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้หรื อไม่
Steers et. Al. (1985: 72) ประสิ ทธิผลองค์การ คือ ความสามารถขององค์การที่ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ หรื อเป็ นความสามารถขององค์การ
ที่จะดารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ประสิ ทธิ ผลองค์การที่ดีที่สุดเป็ นการทาให้
เป้าหมายขององค์การในสถานการณ์ใดๆ มีความเป็ นไปได้
Hall (1991: 249) ประสิ ท ธิ ผลองค์ก าร เป็ นความสามารถขององค์ก ารในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่หายากและมีคุณค่า ซึ่ งจะสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินการขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย
Barnard (1996: 82) องค์การมีประสิ ทธิ ผล ก็ต่อเมื่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้ปฏิ บตั ิงานได้ตรงตาม
บทบาทที่องค์การได้กาหนดไว้
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มุกดา เลขะวิวฒั น์ (2555: 147) ประสิ ทธิ ผลองค์การแบบบู รณาการที่กาหนดไว้ จะทาให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการปรับตัว และพัฒนาเพื่อความอยูร่ อดขององค์การ
อาภรณ์ อ่อนคง (2556) กล่ าวไว้ว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การ หมายถึ ง การที่ องค์การได้
ดาเนินงานใด ๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้ง
ไว้
สมหมาย เที ยนสมใจ (2556: 29) ได้กล่ าวโดยสรุ ปไว้ว่า ประสิ ท ธิ ผลองค์การ หมายถึ ง
ระดับความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์การ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ขององค์การอย่างคุม้ ค่า และองค์การสามารถดาเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง
ปริ ณ บุณฉลวย (2556: 14) กล่าวโดยสรุ ปว่า ประสิ ทธิ ผลองค์การ คือระดับความสามารถ
ขององค์การ ในการบรรลุถึงเป้ าหมายขององค์การ ที่องค์การนั้นกาหนดขึ้น ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ในการที่จะ บ่งชี้ถึงความสามารถในการอยูร่ อดขององค์การ
จอม หงส์ทอง (2556: 9) กล่าวถึงความหมายของประสิ ทธิ ผล ว่าหมายถึง ความสามารถใน
การดาเนิ นงานใดๆ หรื อปฏิ บตั ิ กิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลสาเร็ จ ทาให้บงั เกิ ดผลโดยตรงและ
ครบถ้วนตามที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้ และต้องมี ประสิ ท ธิ ผลในการท างานในระดับ สู ง หรื อต่ า
เพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งในด้านเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
วชิ ร วัช ร งามละม่ อ ม (2560: 2) ประสิ ทธิ ผลขององค์ก าร หมายถึ ง ความสามารถของ
องค์การในการบรรลุ เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า รักษาไว้
ซึ่ งทั้งทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์และไม่สร้ างความเครี ยดแก่สมาชิ ก สมาชิ กเกิ ดความพึงพอใจใน
งาน ทุกคนมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวางในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อ
ปั ญหาหรื อข้อยุง่ ยากที่เกิดขึ้น และองค์การส่ วนรวมสามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อดารงอยูต่ ่อไปได้
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก าร หมายถึ ง ความสามารถขององค์ก ารในการ
ดาเนิ นงานใดๆ หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมใดๆ แล้วบรรลุ เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
จากความหมายของประสิ ทธิ ผลองค์การดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิช าการของศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจ จึ ง หมายถึ ง ความสามารถของศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจในการ
บริ หารงานวิชาการเพื่อให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
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2) ประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
กมลวรรณ ชัย วานิ ช ศิ ริ (2537) ได้ศึก ษาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ย นเอกชน โดยการวัด
ประสิ ทธิ ผลองค์การของโรงเรี ยน ใน 4 มิติ ได้แก่
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้ มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสู ง หมายถึง การที่ครู ใหญ่
และครู ในโรงเรี ย นสามารถดาเนิ นงานในโรงเรี ย น ทั้ง การบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน จน
สามารถทาให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี ซึ่ งพิจารณาได้จากเกรด
เฉลี่ ย โดยรวมของนัก เรี ย น จานวนร้ อยละของนัก เรี ย นที่ ส ามารถศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู ง ขึ้ นไป
ความสามารถทางด้านวิชาของนักเรี ยนและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ครู
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้ มีทศั นคติทางบวก หมายถึง การที่ครู ใหญ่และครู
ในโรงเรี ยนสามารถดาเนิ นงานในโรงเรี ย น ทั้งการบริ หารและการอบรมคุ ณธรรมของนักเรี ย น
นอกจากการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและทาให้
นักเรี ยนรู ้จกั พัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นที่พอใจของผูป้ กครอง
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครู ใหญ่
และครู ในโรงเรี ยนที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ ยนแปลงวิธีดาเนิ นงานทั้งด้านวิชาการ การเรี ยนการสอน
เพื่อให้โรงเรี ยนมี ความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนไป โดยพิจารณาจากลักษณะการ
ยอมรับของครู ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริ หารและการเรี ยนการสอน ความสามารถ
ความรวดเร็ วของครู ต่อการพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นการของตนเอง ความกระตือรื อร้ น
ของครู ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการเรี ย นการสอน ตลอดจนพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ไ ด้จ ากการ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาโรงเรี ยน
4. ความสามารถในการแก้ ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถึ ง ความสามารถของครู ใหญ่และ
ครู ในโรงเรี ยนที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรี ยนการสอน การปกครองนักเรี ยน และงาน
รับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงเรี ยน
มุกดา เลขะวิวฒั น์ (2555: 148-161) กล่าวโดยสรุ ปว่า ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขึ้นอยู่
กับ 5 ปั จจัยได้แก่
1. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพประกอบไปด้วย ความ
เป็ นผูน้ าอันแข็งแกร่ งโดยครู ใหญ่ ความคาดหวังสู งโดยครู ถึงผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน การเน้นย้ า
ทักษะพื้นฐานสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นระเบียบ และการประเมินผลนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ
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2. ความเจริ ญ งอกงามของนั ก เรี ย น ในภาคปฏิ บ ัติ ผู บ้ ริ ห ารพึ ง ก าหนดเป็ นนโยบาย/
แผนงาน/เป้ าหมายไว้ให้ชดั เจน ครู ผูส้ อนต้องใส่ ใจและจดจ่อต่อการปลู กฝังองค์ความรู ้ คุ ณธรรม
และสมรรถภาพทางปั ญญา ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน โดยนักเรี ยนต้องได้รับกิจกรรมที่ฝึกฝนตนเองทั้ง 3 สิ่ ง
นั้น
3. ความพึงพอใจในการปฏิ บัติงาน ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย การรวมอานาจไว้ที่
ศูนย์กลางบรรยากาศและวัฒนธรรม ความมีอิสระในงาน การจ่ายเงิ นเดื อนและผลประโยชน์อย่าง
อื่ น ความท้า ทายและความหลากหลาย อายุข องลู ก จ้า ง เพศ การศึ ก ษา แรงกระตุ ้น จู ง ใจ และ
ความสามารถและแนวโน้มที่จะมีความสุ ข
4. คุณภาพการปฏิบัติงาน โรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผลเกือบทั้งหมด ต่างสนับสนุนความสาคัญ
ของความเป็ นผูน้ าของครู ใหญ่ เพราะความเป็ นผูน้ าอันแข็งแกร่ งของครู ใหญ่ มีความจาเป็ นต่อการ
ปรับโครงสร้างของโรงเรี ยนเพื่อความมีประสิ ทธิผล
5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนนอกจากจะประเมินผุเ้ รี ยน
ตามตัว ชี้ วัด แล้ว ต้อ งประเมิ น ความสามารถในการคิ ด ของผู เ้ รี ย นด้ว ย เพื่ อ พัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ มี
ความสามารถตามหลักสู ตรมากขึ้น
สานักการศึกษาและประกันคุ ณภาพ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่ งชาติ โดย
ฝ่ ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ไว้
8 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านคุ ณภาพผู้ศึก ษา หมายถึ ง จานวนผูผ้ ่า นการทดสอบตามเกณฑ์ม าตรฐานวิชาการ
ความพึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง และผลการจัดการศึกษาอบรม
ที่เน้นผูศ้ ึกษาอบรมเป็ นสาคัญ
2. ด้ า นงานวิจั ย และนวัต กรรม หมายถึ ง จ านวนงานวิจ ัย และหรื อ นวัต กรรมและหรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ และจานวนงานวิจยั และหรื อนวัตกรรมและหรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรื อวิชาชีพ
3. ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม หมายถึง ผลของการดาเนินโครงการบริ การทางวิชาการ
และวิช าชี พ ที่ ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง ของชุ มชน สังคม
ประเทศ และผลของการดาเนิ นงานของจุ ดที่ ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พ ที่ มีผลต่อชุ มชน
สังคม ประเทศ
4. ด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ผลของการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาสุ นทรี ยภาพ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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5. ด้ านการบริ หารและพัฒนาหน่ วยศึ กษาอบรม หมายถึ ง จานวนครู /อาจารย์ และครู ฝึก
ได้รับการเพิ่มพูนความรู ้/ประสบการณ์ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ผลการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารหน่วยศึกษาอบรม และผลของการบริ หารบุคคลากร เพื่อการพัฒนา
และธารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
6. ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ผลการบริ หารความเสี่ ยง ผลของการ
ใช้หอ้ งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ผลของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
7. ด้ า นอัต ลัก ษณ์ /เอกลัก ษณ์ หมายถึ ง ผลของการพัฒนาผูศ้ ึ กษาอบรม ตามอัตลัก ษณ์ ที่
หน่วยศึกษาอบรมกาหนด และเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
8. ด้ านมาตรการส่ งเสริ ม หมายถึง ความสาเร็ จของโครงการหรื อกิ จกรรม ที่หน่ วยศึกษา
อบรมชี้นา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคม
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559 ระบุภารกิจ กองบัญชาการศึกษาโดยกองบังคับ
การฝึ กอบรมตารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 1 – 8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิ บตั ิการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึ กอบรมนักเรี ยนนายสิ บ
ตารวจเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็ นข้าราชการตารวจชั้นประทวน ตาแหน่ งผูบ้ งั คับหมู่ (ปฏิ บตั ิ การ
ป้ องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ มีปรัชญาการศึกษามุ่งผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ยศสิ บตารวจตรี ตาแหน่งผูบ้ งั คับหมู่ (ปฏิ บตั ิการป้ องกันปราบปราม) โดยยึดหลักให้นกั เรี ยนนาย
สิ บตารวจทุกคน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการจัดการ
ฝึ กอบรมที่ ส่ง เสริ มการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ใ นวิชาการและมี ความสามารถใน
หน้าที่งานที่รับผิดชอบ มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง จิตใจมัน่ คง ยึดมัน่ ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อความผาสุ ก
ของประชาชน โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานของการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความรู ้ ความ
เข้าใจและความสามารถจนเกิ ดเป็ นทักษะในงานปฏิบตั ิการป้ องกันปราบปราม เพื่อเสริ มสร้างเจต
คติ วิสัยทัศน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจ
ที่เพียบพร้ อมไปด้วยคุ ณธรรม เป็ นที่เชื่ อถื อศรัทธาของประชาชน เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ
เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และ
เพื่อให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสานึ กในการบริ การ

118

และบ าบัดทุ กข์บารุ งสุ ขแก่ ป ระชาชน รวมทั้งปฏิ บ ตั ิ ง านในหน้า ที่ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และ
สามารถสรุ ปวัตถุประสงค์ได้วา่ เพื่อผลิตนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้
ความสามารถ และจิตสานึก
กล่ าวโดยสรุ ป ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ หมายถึ ง ความสามารถในการให้
การศึกษาอบรมนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ให้มีความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึก ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
3) การวัดประสิ ทธิผลองค์ การ
การศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลขององค์การมีแนวคิดหลักอยู่ 2 แนวคิดที่แตกต่างกัน แนวคิด
แรกเรี ย กว่า แนวคิ ด เกณฑ์ ว ดั ประสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง เดี่ ย ว (Ultimate Effectiveness Measures) ส่ ว นอี ก
แนวคิ ดหนึ่ ง นั้น คื อ แนวคิ ดเกณฑ์วดั ประสิ ท ธิ ผ ลแบบหลายเกณฑ์ (Multivariate Effectiveness
Measures) (Thorndike, 1949 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุ วรรณ, 2553: 134-182)
3.1) แนวคิดการวัดประสิ ทธิผลทีย่ ดึ แบบเกณฑ์ เดี่ยว
การวัด ประสิ ท ธิ ผลที่ ยึดแบบเกณฑ์เดี่ ย ว (Ultimate Effectiveness Measures) เป็ นความ
พยายามเบื้องแรกของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนักสังคมวิทยาในการ ประเมินประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ โดยมุ่งไปที่การเสาะแสวงหาเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด (จอม หงส์ทอง, 2556: 9)
Cameron (1981) ได้แบ่งแนวคิดที่สาคัญ 4 แนวคิด (ปริ ณ บุณฉลวย, 2556: 14-18) ดังนี้
1. แนวคิดตัวแบบเชิงเป้ าหมาย (The Goal Attainment Approach) แนวคิดนี้ มีความคิดว่า
องค์การควรจะมุ่งไปที่การบรรลุถึงเป้ าหมาย สุ ดท้ายหรื อผลลัพธ์ (Ends) มากกว่าที่จะสนใจวิธีการ
(Means) การใช้วิธีวดั ประสิ ทธิ ผลขององค์การด้วยแนวคิดนี้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ลักษณะขององค์การ
และเป้ าหมายนั้นมีลกั ษณะตามสมมติฐาน 5 ประการ คือ
1) องค์การที่เราศึกษานั้นในความเป็ นจริ งมีเป้ าหมายที่แท้จริ ง
2) เราสามารถมองเห็นและเข้าใจเป้ าหมายเหล่านั้น
3) จานวนเป้ าหมายที่แท้จริ งขององค์การควรมีปริ มาณไม่มากจนเกินความสามารถที่เราจะ
วัดได้
4) ต้องมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้ าหมายที่แท้จริ งเหล่านั้น และ
5) เราต้องสามารถวัดได้วา่ องค์การกาลังบรรลุเป้ าหมายได้แค่ไหน เมื่อไร อย่างไร
2. แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System Resource Approach) แนวความคิดนี้
มองว่า องค์การควรจะคานึงถึงความสามารถในการได้มาของปั จจัยนาเข้า (Inputs) และกระบวนการ
เปลี่ ยนผ่านปั จจัย นาเข้า (Transactional Process) ไปเป็ นปั จจัยนาออก (Outputs) ด้วย เพื่อที่จะได้
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ทราบถึงความมีเสถียรภาพและความสมดุลขององค์การในระยะยาว แนวทางนี้ มีฐานคติวา่ องค์การ
ได้สร้ างความสัมพันธ์ กบั ระบบย่อย ถ้าหากระบบย่อยทางานได้ไม่ดีจะส่ งผลต่อการทางานของ
ระบบทั้งหมด (Robbins, 1990: 58) อย่างไรก็ตาม แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิ งระบบนี้ ก็ไม่ได้ต่าง
จากแนวคิด ตัวแบบเชิงเป้ าหมายเท่าใดนักเพราะที่จริ งแล้วเป้ าหมายขององค์การอย่างหนึ่งก็คือ สรร
หา (Acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมนัน่ เอง
3. แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองค์ การ (Internal Process Approach) ตัวแบบนี้ จะ
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการภายใน (Internal Processes) และการดาเนินงานภายในองค์การ (Operations
of the Organization) เป็ นส าคัญ โดยแนวคิ ด นี้ จะมองว่ า องค์ ก ารจะมี ป ระสิ ทธิ ผ ล ก็ ต่ อ เมื่ อ
กระบวนการท างานภายในองค์ ก ารมี ระดับที่ เหมาะสมหรื อมี ค วามยาวไม่ม ากเกิ นความจาเป็ น
(สภาพเช่ นนี้ จะเกิ ดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิ กภายในองค์การมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับระบบ
ภายในองค์การ) แนวคิดนี้ มีความเชื่ อว่า องค์การจะยิ่งมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ถ้าองค์การสามารถ
รักษาสภาพของกระบวนการภายในให้อยูใ่ นระดับที่มีสุขภาพดีมากยิง่ ขึ้น
4. แนวคิดตัวแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic Constituencies Approach) แนวคิดนี้มีฐาน
คติ ว่า องค์ก ารประกอบด้วยกลุ่ ม ย่อยที่ ต่า งก็ แข่ ง ขันกันควบคุ มทรั พ ยากร ดัง นั้นจึ ง ประเมิ นว่า
องค์ก ารประสบผลส าเร็ จในการตอบสนองผูม้ ี ส่ ว นร่ วมที่ ส าคัญในทางยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ห รื อไม่
(Robbins, 1994: 62-63)
การใช้ตวั แปรเดียวหรื อเกณฑ์เดียวแต่ละตัว เป็ นเครื่ องวัดประสิ ทธิ ผลนั้นก่อให้เกิดปั ญหา
ขึ้นบางประการ (จอม หงส์ทอง, 2556: 9) ดังนี้
1) เป็ นการยากที่จะยอมรับว่า ตัวแปรเหล่านี้ โดยตัวของมันเองนั้นกวางขวางพอเพียง ที่จะ
ใช้วดั ประสิ ทธิ ผลขององค์การได้ เช่ น วัดประสิ ทธิ ผลจากอัตราการลาออกของพนักงานแต่เพียง
อย่างเดียว เป็ นต้น
2) ตัวแปรหลายตัวซึ่ งใช้ในการวัดประสิ ทธิ ผล เช่ น ความพึงพอใจ มี ลกั ษณะของการใช้
ความคิดเห็ นส่ วนตัวของผูว้ ิจยั หรื อผูบ้ ริ หาร ว่านั้นคือสิ่ งที่ควรจะเป็ น แทนที่จะใช้ตวั แปรซึ่ งเป็ น
กลางในการวัดความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ
3) ปั ญหาสาคัญสุ ดคือ ปั ญหาการผสมผสานตัวแปรเดี่ยวๆ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน เพื่อเข้าใจถึ ง
อิทธิ พลของตัวแปรเหล่านี้ ต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ เช่น การให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล ว่า
หมายถึง ความสามารถในการผลิต ก็ไม่สามารถทาให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ งที่เรี ยกว่า ประสิ ทธิ ผลได้
ดีข้ ึนแต่อย่างใด
อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ ตัวแปรเดี่ยว ๆ แต่ละตัวนั้น มีความสัมพันธ์กบั ความมีประสิ ทธิผลของ
องค์การ แต่ตวั แปรเหล่านั้นมิใช่ตวั ประสิ ทธิ ผลขององค์การ
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3.2) แนวคิดการวัดประสิ ทธิผลทีย่ ดึ แบบหลายเกณฑ์ (Multivariate Effectiveness Measures)
แนวคิดนี้ มีฐานคติเบื้องต้นว่า ประสิ ทธิ ผลมิ ใช่ แนวคิดที่เกิ ดจากการสังเกตปรากฏการณ์
แล้วอุ ปนัยมาอยู่ในระดับนามธรรม แต่เป็ นสิ่ งที่ ประกอบสร้ างขึ้นมาตามค่านิ ยม (พงษ์เทพ จันท
สุ วรรณ, 2553) กล่ า วคื อแนวทางนี้ มี มุ ม มองว่า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารนั้นจะผันแปรไปตาม
ค่านิ ยมของแต่ละบุคคล การประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การจะขึ้นอยู่กบั ว่า ใครเป็ นผูป้ ระเมิ น
และผูป้ ระเมินนั้นให้น้ าหนักในเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
การวัดประสิ ทธิ ผลที่ยึดแบบหลายเกณฑ์ เป็ นวิธีการหนึ่ งในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลใน
องค์การ ประกอบไปด้วยความพยายามในการสร้างแบบจาลองซึ่ งมีการสร้างฐานคติ (Hypotheses)
และนาไปทดลองหรื อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลัก ซึ่ งอาจมีผลต่อความสาเร็ จขององค์การ
ซึ่ งแบบจาลองเหล่านี้ มีประโยชน์มากกว่าเครื่ องมือวัดประสิ ทธิ ผลเดี ยว เพราะแบบจาลองต่าง ๆ
พยายามแสดงให้เห็ นว่าตัวแปร ต่ าง ๆ สั ม พันธ์ ก ัน (จอม หงส์ ท อง, 2556: 9) ในขณะที่ Talcott
Parsons (1964) อธิ บ ายแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบขององค์ ก ารเป็ นเครื่ องมื อ วัด ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร โดยใช้ชื่ อว่า AGIL ซึ่ ง ระบุ กิ จกรรม 4 ประเภทซึ่ ง ทุ กองค์ก ารจาเป็ น
จะต้อ งกระท า ทิ รั ศ ม์ช ญา พิ พ ฒ
ั น์ เ พ็ญ (2557: 18) ซึ่ งประกอบไปด้ว ย การปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อม การบรรลุ ถึงเป้ าหมาย การประสานเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันซึ่ งนาไปสู่ ความมัน่ คง
ทางสังคม และสิ่ งที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในซึ่ งหมายถึงการรักษารู ปแบบหรื อการธารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์
แนวคิด AGIL ของ Talcott Parsons (1964) กล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
A: Adaptation (การปรั บตัว) เป็ นความสามารถของระบบในการโต้ตอบกับสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงการรวบรวมทรัพยากรเข้ามาในระบบและผลิตสิ่ งต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กบั สังคม
G: Goal Attainment (การบรรลุเป้ าหมาย) เป็ นความสามารถของระบบในการก าหนด
เป้าหมายสาหรับอนาคตและตัดสิ นใจดาเนินการตามนั้น
I: Integration (การบูรณาการ) เป็ นการประสานกันอย่างสอดคล้องของระบบย่อยทั้งปวง
เพื่อให้ระบบมีความมัน่ คง
L: Latency (การบารุ งรั กษารู ปแบบ) เป็ นการรักษาองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ โดยมี
การส่ งต่อความเชื่อและค่านิยมจากรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่งสื บทอดต่อกันไป
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4) การวัดประสิ ทธิผลศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
จากโครงสร้างหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ จะเห็นได้วา่ ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ ภาค
วิชาการและการฝึ ก ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ภาคการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ และ
ภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติ
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ได้กาหนดวิธีการวัดผลการฝึ กอบรมดังนี้
1. ภาควิชาการและการฝึ ก
1.1 เมื่อได้ทาการฝึ กอบรมใกล้เสร็ จสิ้ นภาคเรี ยนหนึ่งๆ แล้ว จัดมีการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นทุ กรายวิช าที่ เปิ ดการฝึ กอบรมในภาคเรี ย นนั้นๆ การวัดผลจะใช้วิธีก ารสอบข้อเขี ย น หรื อ
ทดสอบการปฏิบตั ิ หรื อทั้งสอบข้อเขียนและทดสอบการปฏิบตั ิ อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้แล้วแต่กรณี
และความเหมาะสม
1.2 การวัด ผลในหมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ว ไป หมวดวิ ช ากฎหมาย และหมวดวิช าการ
บริ หารงานตารวจ ให้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ครู /อาจารย์ผูส้ อนจะใช้วิธีก ารใดวิธี การหนึ่ งทดสอบนักเรี ยนนายสิ บ
ตารวจ วัดผลเป็ นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึ กอบรมหลังจากจบบทเรี ยนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ ง
หรื อจบบทเรี ยนในรายวิชานั้นๆ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม
ส่ วนที่ 2 จัดให้มี ก ารสอบประจาภาคเรี ย น โดยใช้ข ้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบัญชาการศึกษา หรื อของสถานฝึ กอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนัยหรื ออัตนัย วิธีหนึ่งวิธี
ใดหรื อทั้งสองวิธีก็ได้ ซึ่ งการให้คะแนนส่ วนที่ 2 นี้ ให้คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ
1.3 การวัดผลในหมวดวิชาป้ องกันปราบปราม หมวดวิชาสื บสวนสอบสวน และหมวดวิชา
จราจร แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1) วิชาที่ฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี หรื อฝึ กอบรมภาคปฏิ บตั ิ น้อยกว่า ภาคทฤษฎี (ไม่ มี
ภาคสนาม) ให้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ครู /อาจารย์ผูส้ อน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ งทดสอบนักเรี ย นนายสิ บ
ตารวจ วัดผลเป็ นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึ กอบรมหลังจากจบบทเรี ยนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ ง
หรื อจบบทเรี ยนในรายวิชานั้น คิดเป็ นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม
ส่ วนที่ 2 จัดให้มี ก ารสอบประจาภาคเรี ย น โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบัญชาการศึกษา หรื อของสถานฝึ กอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนัยหรื ออัตนัย วิธีหนึ่งวิธี
ใดหรื อทั้งสองวิธีก็ได้ ซึ่ งการให้คะแนนส่ วนที่ 2 นี้ ให้คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ
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2) วิชาที่มีเวลาการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ (ภาคสนาม) มากกว่าเวลาฝึ กอบรมภาคทฤษฎี ให้
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ครู /อาจารย์ผสู ้ อน ให้เก็บคะแนนจากการวัดผลจากการทดสอบภาคปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยนนายสิ บตารวจเพียงอย่างเดียว และให้คิดคะแนนการวัดผลเป็ นร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็มในวิชานั้นๆ โดยแบ่งคะแนนเก็บออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วยส่ วนแรกคิดจากเวลาที่นกั เรี ยน
นายสิ บเข้าเรี ยนสม่าเสมอ มีความสนใจ และใส่ ใจในบทเรี ยน ตลอดจนหมัน่ ฝึ กฝนปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ
คิดเป็ นร้อยละ 10 และส่ วนที่ 2 คิดคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 50
ส่ วนที่ 2 จัดให้มี ก ารสอบประจาภาคเรี ย น โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบัญชาการศึกษา หรื อของสถานฝึ กอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนัยหรื ออัตนัยวิธีหนึ่งวิธี
ใด หรื อทั้งสองวิธีก็ได้ ซึ่ งการให้คะแนนส่ วนที่ 2 นี้ ให้คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ
1.4 การวัดผลในหมวดวิชาการฝึ กตารวจ การพลศึกษา ให้แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1) การยิงปื นพกสามารถวัดผลเป็ นคะแนนได้ ให้ครู /อาจารย์ผสู ้ อน ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยต้องผ่านเกณฑ์การยิงปื นพกระบบกึ่งอัตโนมัติพ้ืนฐานร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะเข้ารับการ
ฝึ กยิงปื นพกระบบ เอ็น อาร์ เอ และระบบ พี พี ซี
2) การฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ พลศึกษา กายบริ หาร ศิลปะการป้ องกันตัว และการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพกายและจิต เป็ นการฝึ กทักษะเฉพาะบุคคล ไม่สามารถวัดผลเป็ นคะแนนได้ชดั เจน โดยให้
นักเรี ยนนายสิ บตารวจทุกคนมีคะแนน 100 คะแนนในแต่ละรายวิชา การวัดประเมินผลให้ทาเป็ น
รู ปคณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาโดยตัดคะแนนข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
การวัดผลในภาคบูรณาการและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยข้าราชการตารวจชั้นสัญญา
บัตรที่ทาหน้าที่ครู /อาจารย์ผสู ้ อน หรื อวิทยากรผูส้ อน หรื อข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่ทาหน้าที่
ครู ฝึก เป็ นผูป้ ระเมิน หรื อร่ วมกันประเมินความรู ้ ที่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจได้ฝึกปฏิ บตั ิในงานด้าน
ต่างๆ ที่เข้าฝึ กแก้ไขสถานการณ์หรื อกิจกรรม
การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ผูส้ อบจะต้องได้คะแนนรวมในแต่
ละงานการฝึ กหรื อกิจกรรมร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบได้
การวัดผลภาคบูรณาการและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรนี้ ให้ถือได้/ตก โดยไม่นาคะแนนไป
รวมกับภาคอื่น
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3. ภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
การวัดผลในภาคการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ ผูฝ้ ึ กหัดปฏิบตั ิราชการจะต้องได้คะแนนรวมร้อย
ละ 60 ขึ้นไปจึงจะถื อว่าผ่านการประเมินผล การวัดผลในภาคการฝึ กหัดปฏิ บตั ิราชการนี้ ให้ถือได้/
ตก โดยไม่นาคะแนนไปรวมกับภาคอื่น
4. ภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์ สันติ
เมื่ อ ได้ท าการฝึ กหลัก สู ต รพิ ท ัก ษ์สั น ติ น้ ี ครบก าหนดระยะเวลาตามหลัก สู ต รแล้ว ให้
ผูอ้ านวยการสถานฝึ กอบรมตั้งคณะกรรมการสอบความรู ้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ ผูใ้ ดมีเวลาการฝึ ก
ในภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติไม่ถึงร้อยละ 75 ให้ถือว่านักเรี ยนนายสิ บผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบ
ประมวลความรู ้
การวัดและประเมินความรู ้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจจะต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไปจึง
จะถือว่าสอบได้ การวัดผลในภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติให้ถือได้/ตกโดยไม่นาคะแนนไปรวม
กับภาคอื่น
การศึกษาวิจยั ในการพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการ เป็ นการวัด คุ ณภาพผูศ้ ึกษา ซึ่ ง
ภารกิ จ การฝึ กอบรมนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ จะต้อ งมี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น การตาม
วัตถุ ป ระสงค์ข องหลักสู ตร นั่นคื อการผลิ ตนัก เรี ยนนายสิ บตารวจที่ มี คุณลักษณะ 3 ด้า น ได้แก่
ความรู ้ ความสามารถ และจิ ตส านึ ก การวัดประสิ ทธิ ผลการดาเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค์ของ
หลักสู ตร โดยวัดจากจานวนผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความรู้ วัดประสิ ทธิ ผลโดยการใช้แบบทดสอบ (โดยการสอบ) เพื่อวัดจานวนผูผ้ า่ นการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
2. ความสามารถ มีการวัด 2 ส่ วน คือ วัดความสามารถในการฝึ ก และความสามารถในการ
ฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ ซึ่ งการวัดประสิ ทธิ ผลใช้แบบประเมิน (โดยการประเมิน) จากการพิจารณา
ของผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ ยวข้อง ซึ่ งมีการวัด 2 ครั้ง ได้แก่ การวัดในระหว่าง
การศึกษา และวัดหลังจากสาเร็ จการศึกษา
3. จิตสานึก วัดประสิ ทธิ ผลโดยการใช้แบบประเมิน (โดยการประเมิน) ใช้วิธีวดั จากการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นแบบประเมินรวมอยูใ่ นแบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
วิธีการวัดประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แสดงได้ดงั ภาพที่ 14
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นายสิ บตารวจ
ประกอบด้ วย 7 หมวดวิชา
- หมวดการศึกษาทัว่ ไป
- หมวดกฎหมาย
- หมวดการบริ หารงานตารวจ
- หมวดการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
- หมวดการสื บสวน
- หมวดการจราจร
- หมวดการฝึ กตารวจ

ความรู้

ความสามารถ

จิตสานึก

ประกอบด้ วย 4 ด้ าน
- ด้านงานธุรการ
- ด้านงานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
- ด้านงานสื บสวน
- ด้านงานจราจร

ภาพที่ 14 วิธีการวัดประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกตารวจ

ประกอบด้ วย 5 ประการ
- มีความเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจ
ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
- เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
- เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
- มีจิตสานึกในการบริ การและบาบัดทุกข์
บารุ งสุขแก่ประชาชน
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อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปนั้น แบบทดสอบและแบบประเมินที่จะนามาใช้วดั ประสิ ทธิ ผล
จะต้องเป็ นแบบทดสอบและแบบประเมินชุ ดเดียวกัน เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวและสามารถนามา
เปรี ยบเทียบแต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจได้ ซึ่งในปั จจุบนั พบว่าแบบทดสอบความรู ้น้ นั แต่ละศูนย์ฝึก
เป็ นผู ด้ าเนิ นการเองทั้ง หมดและเป็ นข้อสอบแบบปรนัย ส่ ว นแบบประเมิ นความสามารถและ
จิตสานึ กนั้นมีแบบประเมินที่กองบัญชาการศึกษาได้ออกแบบและจัดทาขึ้น เพื่อให้แต่ละศูนย์ฝึกได้
นาไปใช้เป็ นแบบเดียวกัน
วิธี ก ารวัดประสิ ท ธิ ผลนัก เรี ยนนายสิ บตารวจ ตามหลัก สู ตรนัก เรี ย นนายสิ บตารวจใน
ปั จจุบนั มีใช้ท้ งั แบบทดสอบและแบบประเมิน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 9 เมื่อนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
สาเร็ จการฝึ กอบรม จะได้รับประกาศนี ย บัตรแสดงวิทยฐานะ หลัก สู ตรนักเรี ย นนายสิ บตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ตารางที่ 9 วิธีการวัดประสิ ทธิผลนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
รายการ

1. ภาควิชาการและการฝึ ก
1. หมวดการศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
2. วิชาสิ ทธิ มนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
3. วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 1
4. วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 2
5. วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ การปฏิ บ ัติ ง าน
ตารวจ
6. วิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์
ปั จจุบนั กับบทบาทของตารวจไทย
7. วิชาการปฐมพยาบาล
2. หมวดกฎหมาย
1. วิชาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2. วิชากฎหมายอาญา 1
3. วิชากฎหมายอาญา 2
4. วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบ
การตารวจเกี่ยวกับคดี
5. วิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
6. วิชากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่พลเมือง

วัดโดย
แบบทดสอบ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

วัดโดย
แบบ
ประเมิน
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ตารางที่ 9 วิธีการวัดประสิ ทธิ ผลนักเรี ยนนายสิ บตารวจ (ต่อ)
รายการ

3. หมวดการบริหารงานตารวจ
1. วิชาพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
2. วิชาระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
3. วิชาการปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจ
4. วิชาระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน
ในหน้าที่ตารวจ
5. วิชาการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
4. หมวดการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
1. วิชาอาชญวิทยาและปัญหาอาชญากรรม
2. วิชาการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3. วิชาการรักษาความปลอดภัย
4. วิชาตารวจชุ มชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
5. วิชาการปฏิบตั ิต่อเด็กและสตรี
5. หมวดการสื บสวน
1. วิชาการสื บสวน
2. วิชานิติวทิ ยาศาสตร์
3. วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
6. หมวดการจราจร
1. วิชาการจราจร

วัดโดย
แบบทดสอบ

วัดโดย
แบบ
ประเมิน

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

√

√

128

ตารางที่ 9 วิธีการวัดประสิ ทธิ ผลนักเรี ยนนายสิ บตารวจ (ต่อ)
รายการ

7. หมวดการฝึ กตารวจการฝึ กพลศึกษา
1. วิชาการฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ
2. วิชาการยิงปื นพก
3. วิชายุทธวิธีตารวจ 1
4. วิชายุทธวิธีตารวจ 2
5. วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรับตารวจ
2. ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
1. กิจกรรมบูรณาการ
2. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3. ภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
4. ภาคการฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์ สันติ

วัดโดย
แบบทดสอบ

√
√

วัดโดย
แบบ
ประเมิน
√
√
√
√
√
√
√
√
√

129

6. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ระบบ (System) มาจากรากภาษากรี กว่า Systema ซึ่ งหมายถึง กลุ่มก้อน อันประกอบไปด้วย
ส่ วนประกอบหลายๆ ส่ วน (Shorde and Voich, 1974: 115) ผูท้ ี่ คิดทฤษฎี ระบบ คื อ Ludwig Von
Bertalanffy ซึ่ งเป็ นนั ก ชี ว วิ ท ยา เขาได้ เ ขี ย นหนั ง สื อชื่ อ “General System Theory” อธิ บ ายถึ ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบที่ ท างานปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน (Bertalanffy, 1968) โดยน าเอา
แนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา ซึ่ งเป็ นระบบเปิ ดที่มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมว่าระบบชี ววิทยา
ที่สมบูรณ์จะช่วยให้ท้ งั คน สัตว์ และพืช สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ท้ งั ในด้านการเรี ยนรู ้
ปฏิ กิริย าตอบสนอง และการแก้ปัญหา เขามี ความเชื่ อว่าในเมื่ อองค์การเป็ นระบบเปิ ด จึ งย่อมมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อม และเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเป็ นระบบมี ความเกี่ ยวพันต่อกันหลายด้าน
หลายระดับ และส่ วนต่างๆ ขององค์การก็เป็ นส่ วนสาคัญเท่าๆ กับตัวขององค์การเอง เช่น เดียวกับที่
Schermerhorn (2010: 11) กล่ า วว่า องค์ก ารเป็ นระบบเปิ ด ที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มอย่า ง
ต่อเนื่ องในขณะที่มีการแปรสภาพทรัพยากรให้ออกมาเป็ นผลผลิ ต ดังนั้นทฤษฎี ระบบจะรวมเอา
ระบบย่อยทุกชนิ ดทั้งทางด้านชี วภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเกี่ ยวกับการควบคุ มโครงสร้าง
เป้ าหมาย และกระบวนการปฏิบตั ิงานไว้ดว้ ยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 84)
7.1 ความหมายของระบบ
ค าว่า “ระบบ” ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึ ง ระเบี ย บ
เกี่ยวกับการรวมสิ่ งต่างๆ ซึ่ งมีลกั ษณะซับซ้อนให้เข้าลาดับประสานกันเป็ นอันเดียวตามหลักเหตุผล
ทางวิชาการ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ซ่ ึ งมี ส่ วนสัม พันธ์ ประสานเข้า กันโดยกาหนดรวมเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
Bertalanffy (1968) อธิ บายว่า ระบบเป็ นความสัม พันธ์ ระหว่างองค์ป ระกอบทั้ง หมดเข้า
ด้วยกัน และทางานปฏิสัมพันธ์กนั
Smith (1978: 1130) ให้ความหมายของระบบว่า ระบบหมายถึง ชุดของส่ วนประกอบย่อยที่
มีความสัมพันธ์ต่อกัน และทาหน้าที่ร่วมกัน ภายใต้ขอ้ จากัดของตนเอง โดยมุ่งไปสู่ จุดหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งร่ วมกัน
Kast and Rosenzweig (1985) ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบไว้วา่ ระบบ คือสิ่ งที่ถูกจัดให้อยู่
รวมกันเป็ นหนึ่ งเดียว ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วนย่อยอันเป็ นองค์ประกอบ หรื อระบบย่อย ตั้งแต่สอง
ส่ วนขึ้นไป ที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
Bedeian (1993: 712) ให้ความหมายของระบบว่า ระบบหมายถึง ชุ ดขององค์ประกอบย่อย
ที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน เชื่อมโยงไปสู่ การบรรลุผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
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Cummings and Worley (2001: 84) กล่าวว่า ระบบ คือ ชุ ดขององค์ประกอบที่มีพฤติกรรม
สัมพันธ์กนั เป็ นหน่วยเดียวกัน
Hoy and Mikel (2008: 32) กล่าวว่า ระบบ คือชุ ดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ที่ตอ้ งมีปัจจัยนาเข้าจากภายนอกระบบ และมีกระบวนการแปรสภาพปั จจัยต่างๆ เหล่านั้น
เพื่อให้ได้ผลผลิตคืนสู่ สิ่งแวดล้อม
Lunenburg and Ornstein (2008: 20) กล่าวว่า ระบบเป็ นชุ ดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ทางานร่ วมกันเป็ นหน่วยเดียวกัน
จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 85) กล่ า วว่า ระบบเป็ นกลุ่ ม องค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่ มี
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งกันและมี ค วามเกี่ ย วข้องกันในลัก ษณะที่ ท าให้เกิ ดความเป็ นอันหนึ่ ง อัน
เดียวกันเพื่อกระทากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลสาเร็ จตามความต้องการขององค์การ
ชญานี ภัทรวาริ นทร์ (2556, หน้า 19) กล่าวว่า ระบบหมายถึงองค์ประกอบหรื อระบบย่อยที่
มีปฏิสัมพันธ์กนั เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่หรื อทากิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
ระบบใหญ่ที่เป็ นภาพรวม
กล่าวโดยสรุ ป ระบบ หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
เพื่อทางานให้ได้ผลสาเร็ จตามความต้องการขององค์การ
7.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ
นักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ไว้หลายท่าน ดังนี้
Robbins and Mukerji (1990) กล่าวว่า ระบบโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ระบบปิ ด (Closed System) เป็ นแนวคิดพื้นฐานจากทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ ซึ่ งเป็ น
ระบบที่ไม่คานึ งถึงผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม ระบบปิ ดที่สมบูรณ์เป็ นระบบที่ไม่มีการรับพลังงาน
จากภายนอก
2. ระบบเปิ ด (Open System) เป็ นระบบที่ยอมรับหรื อคานึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์
ของระบบกับสิ่ งแวดล้อม
จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 85-86) กล่าวว่า
1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่ อว่า ระบบจะต้องเป็ นระบบเปิ ด (Open System) กล่าวคือ จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิ พล หรื อผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม
2. มี รูป แบบของการจัดล าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่ และ
ระบบย่อยที่สัมพันธ์กนั
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3. มีปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์
ที่มีกบั สิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มต้นจากปั จจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลาดับเป็ นองค์ประกอบของ
ระบบ
4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กนั หรื อมีผลกระทบต่อกันและกัน
(The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่ งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย
5. ทฤษฎี ระบบเชื่ อในหลักการของการมีเหตุและผลของสิ่ งต่างๆ (Cause and Effect) ซึ่ ง
เป็ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่ อว่าผลของสถานการณ์เกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดี ยว แต่ทฤษฎีระบบเชื่ อว่าปั ญหาทางการบริ หารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่
มากกว่าหนึ่งสาเหตุ
6. ทฤษฎี ระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียง
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของระบบ
7. ทฤษฎี ร ะบบค านึ ง ถึ ง ผลของการปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ น “Output” หรื อ “Product” มากกว่ า
“Process” ซึ่ ง ผลสุ ดท้า ยของงานที่ ไ ด้รับ อาจมี ม ากมายหลายสิ่ ง ซึ่ ง ก็ คื อผลกระทบ (Outcome or
Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนัน่ เอง
8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้ อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
เพื่ อบอกให้รู้ว่า ระบบมี ก ารเบี่ ย งเบนอย่า งไร ควรจะแก้ไ ขที่ องค์ป ระกอบใดของระบบซึ่ งก็ คื อ
(System Analysis) นัน่ เอง
Big and others (1980: 45-46) ได้เสนอแนวคิดของการพัฒนาระบบไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนระบบ (System Planning) เป็ นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบ โดยการทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเป็ นทางการว่า มีการร้องขอให้มีระบบใหม่
2. ขั้นการศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็ นการจัดเตรี ยมข้อมูล
พื้นฐาน ซึ่ งมีความสาคัญต่อการสร้างแนวทางที่ตอ้ งการพัฒนา
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) เป็ นขั้นตอนซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการยอมรับ
แนวความคิด ซึ่ งได้มีการออกแบบ การประเมินในขั้นตอนที่ผา่ นมา และจะจบลงด้วยการพัฒนาให้
เป็ นระบบที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
4. ขั้นตอนการนาระบบไปปฏิบตั ิ (System Implementation) เป็ นขั้นตอนสาคัญหลังจากที่มี
การทดสอบระบบแล้ว ก็จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการปรับแต่ง เพื่อให้ระบบ
มีความเหมาะสมกับการใช้งานอีกครั้ง
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7.3 องค์ ประกอบของระบบ
มีผกู ้ ล่าวถึงองค์ประกอบของระบบไว้หลายท่าน เช่น
Cummings and Worley (2001: 84) กล่าวว่า ระบบประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) Inputs (ปั จ จัย น าเข้า ) ได้ แ ก่ ข้อ มู ล ข่ า วสาร (Information) ก าลัง งาน (Energy) และ
บุคลากร (People)
2) Transformations (การแปรรู ป) ได้แก่ การรวมส่ วนประกอบ (Social Component) และ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (Technological Component)
3) Outputs (ผลผลิ ต) ได้แก่ สิ นค้าที่ผลิ ตเสร็ จสิ้ น (Finished Goods) การบริ การ (Services)
และแนวคิด (Ideas)
4) Feedback (ข้อมูลย้อนกลับ) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตที่สะท้อนกลับไปยังระบบ
5) Environment (สิ่ งแวดล้อม) เป็ นส่ วนที่อยูน่ อกระบบ ที่มีผลกระทบกับระบบ
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel (2005: 18-20) กล่ า วว่ า ระบบประกอบไปด้ ว ย 5
องค์ประกอบ ได้แก่
1) Inputs (ปั จจัย น าเข้า ) ได้แ ก่ บุ ค ลากร (People) วัส ดุ อุป กรณ์ (Materials) และการเงิ น
(Finances)
2) Transformations (การแปรรู ป)
3) Outputs (ผลผลิต) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) และการบริ การ (Services)
4) Feedback (ข้อมูลย้อนกลับ)
5) Environment (สิ่ งแวดล้อม) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
Robert G. Owens (2007: 124-147) ได้กล่ าวถึ งองค์การในฐานะระบบเปิ ด (Organization
as an open system) ว่า องค์การเป็ นระบบเปิ ดที่ประกอบด้วยระบบย่อย มีโครงสร้างและการบูรณา
การกิ จกรรมต่างๆ ภายใต้การใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
ภายนอก โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ปั จจัยนาเข้า (input) เป็ นสิ่ งที่ได้รับจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น ความรู ้ของสังคมนั้นๆ
ค่านิยมขององค์การ เป้ าหมาย และงบประมาณ เป็ นต้น
2. กระบวนการ (process) เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในระบบย่อยต่างๆ เช่ น ระบบย่อยโครงสร้ าง
ระบบย่อยบุคลากร ระบบย่อยเทคโนโลยี และระบบย่อยภาระงาน เป็ นต้น
3. ผลผลิต (output) เป็ นสิ่ งที่กลับคืนสู่ สิ่งแวดล้อม หรื อสังคม
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Lunenburg (2008: 20) กล่ าวว่า ระบบประกอบด้วยชุ ดความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
พื้นฐานที่สาคัญ 5 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) Inputs (ปั จจัยนาเข้า) ได้แก่ ทรัพยากรที่เป็ นบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Materials) และการบริ หารจัดการ (Management)
2) Transformation Process (กระบวนการแปรรู ป ) คื อ การน าเอาปั จ จัย หรื อ ทรั พ ยากร
ทางการบริ หารทุกประเภท มาใช้ในการดาเนินงานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
3) Outputs (ผลผลิต หรื อผลลัพธ์) เป็ นผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การ ที่ เกิ ดจากกระบวนการ
ของการนาเอาปั จจัยมาปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4) Feedback (ข้อมูลย้อนกลับ) เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่สะท้อนกลับไป
ยัง ระบบภายหลัง จากได้ผ ลลัพ ธ์ อ อกมา เช่ น ข้อ เสนอแนะ ความคิ ด เห็ น ซึ่ งจะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรู ปและผลผลิตในอนาคต
5) Environment (สิ่ งแวดล้อม) เป็ นส่ วนที่ อยู่ล้อมรอบระบบ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ที่กระทบกับระบบ
จากการกล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบของระบบ ของนัก วิช าการหลายท่ า นที่ ก ล่ า วมาแล้วนั้น
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 องค์ประกอบของระบบ
Inputs
Cummings and Worley
(2001)
จันทรานี สงวนนาม (2545)
Wayne K. Hoy and Cecil
G. Miskel (2005)
Robert G. Owens (2007)
Hoy and Mikel (2008)
Lunenburg (2008)
สรุ ป
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จากตารางที่ 10 สรุ ปได้ว่า ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ปัจจัยนาเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยผลผลิต ปัจจัยย้อนกลับ และสภาพแวดล้อม
7.4 ทฤษฎีระบบ ของ Lunenburg
Lunenburg (2008) กล่าวว่า ระบบพื้นฐานขององค์การประกอบไปด้วย 5 ส่ วนก็คือ Input,
Transformation process, Output, Feedback และ Environment ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
Input ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การเงิน หรื อทรัพยากรทางด้านข้อ มูลข่าวสารที่ได้ถูก
นามาใช้ในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางเทคโนโลยีหรื อการบริ หาร Input จะส่ งผ่านไปยัง
Transformation process ซึ่ งในโรงเรี ยนทัว่ ๆ ไป จะมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ในส่ วน
ของการแปรสภาพหรื อกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนให้เปลี่ ย นเป็ นพลเมื องที่ ไ ด้รับ
การศึกษาพัฒนา ออกมาเป็ น Output หรื อผลผลิตรวมบริ การขององค์การที่สามารถอยูร่ ่ วมในสังคม
ได้ โดย Feedback จะเป็ นข้อมูลข่าวสารซึ่ งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการขององค์การ ที่
อยูใ่ นส่ วนของ input ในวงรอบถัดไปนัน่ เอง Environment นั้นเป็ นสิ่ งที่ลอ้ มรอบองค์การ ซึ่ งรวมไป
ถึงสภาพสังคม นโยบายทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่ งมีส่วนสาคัญต่อองค์การ สภาพแวดล้อมใน
ระบบนี้ จะเป็ น สิ่ งที่ ถู กผนวกเข้ามาอยู่ภายในการบริ หารงานโรงเรี ยน ซึ่ ง ถู กกาหนดด้วยสภาพ
บังคับ ในระดับของ ท้องถิ่ น และของรัฐ และของระดับชาติ รู ปแบบระบบพื้นฐานสามารถแสดง
ดังภาพที่ 15
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Environment
Organization

Inputs

Transformation
Process

Outputs

(Feedback)

ภาพที่ 15 รู ปแบบระบบพื้นฐาน
ที่มา : Lunenburg, 2008 : p.36
ในโรงเรี ยนนั้น ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและครู เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้
ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนกลายเป็ นพลเมืองที่ ได้รับการศึ กษาและมีความสามารถในการอยู่ร่วมเป็ นส่ วน
หนึ่ งในสังคม ผลลัพธ์ ของโรงเรี ยนรวมถึ งผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เนื่ องจากองค์กรการศึกษาเป็ น
แหล่งสร้ างและเผยแพร่ ความรู ้ ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ ยวกับผลลัพธ์หรื อกระบวนการขององค์กรจะมี
อิทธิ พลต่อการเลือกปั จจัยการผลิตหรื อกระบวนการในช่วงรอบต่อไป และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ขององค์กร เป็ นแรงผลักดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่กระทบกับองค์กร
ภาพรู ปแบบระบบพื้นฐานเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์การดาเนิ นงานขององค์กรทาง
การศึกษาและบทบาทของผูบ้ ริ หาร ในการดาเนินการทั้ง 3 องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ ปัจจัยการ
ผลิ ต กระบวนการแปรรู ป และผลลัพ ธ์ ซึ่ งมี ส่วนช่ วยในการวินิจฉัยปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและ
ถู กต้องแม่นยา โดยให้ความสาคัญกับบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการดาเนิ นงานในด้านที่
สาคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนในระบบ
โรงเรี ย นเป็ นระบบสั ง คม เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมและปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องสมาชิ ก ในกลุ่ ม ที่
ดาเนิ นการร่ วมกันเพื่อให้บ รรลุ จุดประสงค์ร่วมกัน และยังมี ปฏิ สั มพันธ์ ก ับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตามตาแหน่ ง
และบทบาทของแต่ละบุคคลในโรงเรี ยน เช่ น นักเรี ยน ครู ครู ใหญ่ และผูบ้ ริ หาร ที่มีบทบาทและ
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ความต้องการส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ เช่น บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และ
แรงจูงใจที่ให้แต่ละคนปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ที่กาหนด โดยเป็ นความต้องการส่ วนบุคคลและอาจ
ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบโรงเรี ยน อาจกล่าวได้วา่ องค์กรภายในของโรงเรี ยนเป็ นตัว
เชื่ อ มโยงข้อ มู ล (วัส ดุ ข้อ มู ล หรื อ บุ ค คล) จากแหล่ ง ต่ า งๆ ของสภาพแวดล้อ มภายนอก ผ่า น
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (ด้านเทคนิค) และผลลัพธ์ (ผลิตภัณฑ์และบริ การ) ซึ่งระบบอาจมีวงรอบ
การตอบรั บอย่างน้อยหนึ่ งวงสาหรั บการควบคุ ม ตัวอย่า งเช่ น ข้อเสนอแนะจากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ว่าผลลัพธ์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งอาจนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทั้งในด้าน
กระบวนการ หรื อปัจจัยนาเข้า หรื อทั้งสองอย่าง
7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาสกร ทุ นทรั พย์ (2544) ได้ศึ กษาบุ ค ลิ ก ภาพของนัก เรี ย นพลตารวจ ในกองกากับ การ
โรงเรี ยนตารวจภูธร 4 ปี การศึกษา 2543 ก่อนเข้ารับการศึกษา และหลังรับการศึกษาไปแล้ว 4 เดือน
ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ EPSS เพื่อทดสอบบุคลิกภาพจานวน 15 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมฤทธิ์ ผล ด้าน
การเป็ นผูต้ าม ด้านความเป็ นระเบียบ ด้านการแสดงออก ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการมีไมตรี สัมพันธ์
ด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ด้านขอความช่วยเหลือ ด้านการมีอานาจเหนื อผูอ้ ื่น ด้านการยอมรับ
ผิด ด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านการต้องการเปลี่ยนแปลง ด้านความอดทน ด้านการคบเพื่อนต่างเพศ
และด้านการก้าวร้าวหรื อรุ กรานผูอ้ ื่น โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 160 คน ผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพ
ของนัก เรี ย นพลต ารวจ ก่ อ นเข้า รั บ การศึ ก ษา การมี ไ มตรี สั ม พัน ธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย มากเป็ นอัน ดับ 1
รองลงมา คือความอดทน และการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น และหลังเข้ารับการศึกษา บุคลิกภาพที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับ 1 คือความอดทน รองลงมาคือความเป็ นระเบียบ และการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ตามลาดับ
สุ ธีรา หาวงษ์ (2545) ศึกษาแนวโน้มหลักสู ตรสาหรับการฝึ กอบรมพลตารวจของโรงเรี ยน
ตารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ หารของกองบัญชาการศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน นักเรี ยนพลตารวจ ปี การศึกษา 2543
ผูส้ าเร็ จการอบรม ปี 2541 และผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมจานวน 2,726 คน และ
ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 20 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้ม
หลักสู ตรสาหรั บฝึ กอบรมพลตารวจทัว่ ไป ควรต้องเน้นการฝึ กปฏิ บตั ิ มากกว่าเรี ยนในห้องเรี ยน
โครงสร้ างหลักสู ตรควรประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ (พื้นฐานทัว่ ไป) หมวดวิชาประกอบ และ
หมวดวิชาฝึ กงาน เนื้ อหาของหลักสู ตรควรผสมผสานระหว่างเนื้ อหาวิชาการกับการฝึ กเข้าด้วยกัน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนใช้วิธีการสาธิ ต สร้างสถานการณ์จาลอง มีอุปกรณ์ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
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จริ งทันสมัยและเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน สื่ อการสอนควรเป็ นของจริ งต่างๆ การประเมินผลควรยึด
จุดประสงค์ของหลักสู ตร และใช้วิธีการวัดผลเป็ นแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ใช้แบบทดสอบ
ทั้งที่เป็ นปรนัยและอัตนัย พร้อมทั้งเน้นการสอบภาคปฏิบตั ิมากขึ้น
กุลพัฒน์ ยิ่งดานุ่ น (2550) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
ของศู นย์ฝึกอบรมตารวจภู ธ รภาคใต้ ในหน่ วยงานภายใต้สั ง กัดส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ โดย
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้อ งการในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธร โดยวิธีการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และบุคลากร ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 จังหวัดยะลา ยกร่ า ง
รู ปแบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการจัดประชุม อภิปราย ปรับปรุ งและประเมินรู ปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้มีการทดลองใช้และประเมินคุณภาพของรู ปแบบการ
ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ในด้านการใช้ประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง
นอกจากนั้น ยังได้จดั ให้มีการจัดประชุ มอภิปราย ผลการวิจยั พบว่า การประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร มีปัญหาด้านการบริ หารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร มีความ
ต้องการรู ปแบบการประเมินคุณภาพภายในที่ง่ายต่อการใช้งาน ให้สารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร โดยรู ปแบบการประเมินคุณภาพภายในมี 3
องค์ประกอบ คือ 1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้มีการพัฒนาการบริ หารจัดการงานด้าน
วิช าการและการเรี ย นการสอนเฉพาะทางของศู นย์ฝึกอบรมตารวจภู ธ ร 2. สิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น คื อ
ยุทธศาสตร์การศึกษา ผูส้ าเร็ จการศึกษา การจัดการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา การวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ การบริ การวิชาการที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและสังคม การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การ
บริ หารจัดการ และระบบการประกันคุ ณภาพ และ 3. วิธีการประเมิน ประกอบด้วยผูเ้ กี่ ยวข้องกับ
การประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และกิจกรรมการประเมิน
มยุ เรศ โคตรชมพู (2550) ได้ท าการศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านต่ อการบริ หาร
วิชาการในสถานศึกษา ในหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 โดย
ได้แบ่งออกเป็ น 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู ้ ด้า นการวัดผล ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น ด้านการวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่ วมมือพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึ กษาและองค์กรอื่ น และด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่ นที่ จดั การศึ กษา กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่
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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน จานวน 322 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริ หารวิชาการในสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้าน 11 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ปราณี ชมภู ทอง (2551) ศึ ก ษาปั จจัย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หาร
วิชาการ ของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากร
สายอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปี การศึกษา 2551 จานวน
350 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวมรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า ผล
การศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลโดยรวมต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารวิช าการ ของสาขาวิช าระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คือ การดาเนิ นงานบริ หารวิชาการ บรรยากาศของ
สาขาวิชา พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร คุ ณลักษณะของนักศึกษา คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และ
พฤติ ก รรมของอาจารย์ โดยปั จ จัย การด าเนิ น งานบริ หารวิ ช าการ บรรยากาศของสาขาวิ ช า
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ
ของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารและ
พฤติกรรมของอาจารย์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ ของสาขาวิชาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ส่ ว นปั จจัย คุ ณลัก ษณะของนัก ศึ ก ษา มี อิ ท ธิ พ ล
ทาง ตร งต่ อป ระ สิ ท ธิ ผล ก า รบ ริ ห าร วิ ช าก า ร ขอ งส าข าวิ ช าร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษ าใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ขุนชั ย ทุยเวียง (2551) ศึกษาการบริ หารวิชาการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามความคิดเห็น
ของข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ของโรงเรี ย นสัง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 5 เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารวิชาการ โดยแบ่งออกเป็ น 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรี ย น ด้า นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึ กษา ด้านการแนะแนว
การศึ กษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้าน
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั
การศึ ก ษา กลุ่ ม ตัว อย่า งประกอบด้วย ข้า ราชการครู จานวน 242 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
จ านวน 118 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการบริ หารวิชาการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
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ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ รองลงมา
ได้แก่ ด้า นการวัดผลและประเมิ นผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น และด้า นการพัฒนาหลัก สู ต ร
สถานศึกษา
ธนวิกร สว่ างศรี (2551) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการ ตามโครงการทวิภาคี
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูป้ ระกอบการ
จานวน 412 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์
โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียสัน การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบทีและสถิติทดสอบ
เอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ
เซฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั จจัยที่ มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการ ตามโครงการทวิภาคีของ
สถาบันการอาชี วศึกษาภาคกลาง 3 ใน 6 ด้าน คือ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน นักเรี ยน สถาน
ประกอบการ ชุ มชน และสิ่ งอานวยความสะดวก ในภาพรวมและในรายด้านทุ กด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ปฏิ วัติ จั นทสิ ทธิ์ (2551) ศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่ อการบริ หารจัดการโรงเรี ยนในฝั น สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประชากรคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ และครู ในโรงเรี ยนในฝัน จานวน 198 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม และใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป วิ เคราะห์ ข ้อมู ล หาค่ า ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียสัน และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวั
แปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอบพหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนในฝัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารทัว่ ไป ด้านการบริ หารบุคคล ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
และความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน ด้านการบริ หารงบประมาณและสิ นทรั พย์ และด้านการบริ หารงาน
ระบบสารสนเทศ
ธี ร พร อายุ วั ฒ น์ (2552) ศึ ก ษาแนวปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการบริ หารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเป็ นสถานศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนแกนนาโรงเรี ยนขนาด
เล็ก ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 โรงเรี ย น ใน 3 ภูมิภาค
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบด้วยแบบวิเคราะห์ เอกสาร แบบสัม ภาษณ์ แบบสังเกต และ
แบบสอบถามความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูใ้ ห้ข้อมู ล ประกอบด้วย ครู ผูบ้ ริ ห าร โรงเรี ย น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยน โดยดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศด้านการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยนา
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ข้อมูลจาก 3 ส่ วน ได้แก่ การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการลงสนาม
ได้แก่ เอกสารของโรงเรี ยน การสังเกต และการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยใช้ระเบียบ
วิธีวจิ ยั เชิ งคุณภาพ แล้วนามาสร้างร่ างแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ และขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแนวปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศด้านการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 18 ท่าน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า โรงเรี ย นมี แ นวปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการบริ หารงานวิ ช าการของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานทั้ง 17 ด้า น โดยแนวปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก ประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นน า กล่ า วถึ ง ความเป็ นมา
ความสาคัญและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ส่ ว นแนวปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการบริ หารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก
ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคุ ณลักษณะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และส่ วน
เงื่อนไขของการนาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กไปใช้ ซึ่ งผลการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก มีประโยชน์ และนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
วิภาวดี ชี วะผลาบูรณ์ (2553) ศึกษารู ปแบบการบริ หารวิชาการที่มีประสิ ทธิผล ในโรงเรี ยน
เอกชนระดับประถมศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องของผูบ้ ริ หาร ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องของครู และปั จจัยที่เกี่ยวข้องของผูเ้ รี ยน ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ ใน
โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
จานวน 402 คน ครู ที่สอนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 402 คน และผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 จานวน 402 คน ในโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยแต่ละระดับทั้งปั จจัยที่เกี่ยวข้องของผูบ้ ริ หาร ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง
ของครู และปั จจัยที่เกี่ยวข้องของผูเ้ รี ยน มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ ในโรงเรี ยน
เอกชนระดับประถมศึกษา โดยประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการระดับผูบ้ ริ หาร ได้รับอิทธิ พลจาก
นโยบายด้านวิชาการ ภาวะผูน้ าชั้นยอด การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริ หารวิชาการ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวิช าการด้า นครู ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากการสร้ า งบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู ้
พฤติกรรมการสอน และทัศนคติต่อวิชาชี พครู และประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการด้านผูเ้ รี ยน ได้รับ
อิทธิ พลจากแรงจูงใจในการเรี ยน ทัศนคติต่อโรงเรี ยน ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนาตนเอง
ความภาคภูมิใจในการเรี ยน และพฤติกรรมการเรี ยน

141

มนู ญ พั น ธ์ ห ล่ อ (2553) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ หารงานวิ ช าการในโรงเรี ยน
อาชี วศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นครู ผูส้ อน จานวน 260 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ห าค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียสัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่ ด้านผูป้ กครองและ
ชุมชน และด้านครู ผสู ้ อน
ณัฐธยาน์ สนินัด (2553) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการปั จจัยที่เอื้ อต่อการบริ หารหลักสู ตร
การศึ ก ษาปฐมวัย ของโรงเรี ย นในสั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาของการจัด การปั จ จัย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ห ารหลัก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และเพื่อ
ค้นหาแนวทางการจัดการปั จจัย ที่ เอื้ อต่อการบริ หารหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย ของโรงเรี ยนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ รวม 8 แห่ ง โดยมุ่งศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการ
บริ ห ารหลัก สู ต ร การศึ ก ษาปฐมวัย ตามแนวคิ ดของ Steers & Porter ใน 5 ด้า น คื อ ปั จ จัย ด้า น
ผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ และปั จจัยด้านชุมชน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คือแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ ม การวิจยั
พบว่า สภาพการปฏิบตั ิในด้านผูบ้ ริ หาร มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มขวัญและกาลังใจแก่ครู ในการนา
หลักสู ตรไปใช้ ส่ วนปั ญหาที่พบคือขาดการเป็ นผูน้ าในการบริ หารหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ ด้าน
ครู ผูส้ อนมี ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสอดแทรกคุ ณธรรม ปั ญหาคือขาดการใช้
ความรู ้ ค วามสามารถของตน ตามวุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้า น
งบประมาณ ได้รับเงิ นสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครั ฐอื่นในการพัฒนาหลักสู ตร ปั ญหาคือ การ
ได้รับเงินสนับสนุ น จากหน่ วยงานภาคเอกชน ในการพัฒนาหลักสู ตร ด้านอาคารสถานที่ที่มีการ
ดู แลรักษาอาคารเรี ยนและสถานที่ ให้เอื้ อต่อการใช้ประโยชน์ ปั ญหาคื อ ขาดการดู แลรั กษาและ
อาคารเรี ยน สถานที่ให้อยูใ่ นสภาพดี และด้านชุมชน มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา ปั ญหาคือการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
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เจริญศรี พันปี (2553) ได้วเิ คราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ บ ริ ห ารงานตามกฎกระทรวง ว่า ด้ว ยการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บริ หารงานตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วยการกระจายอานาจ การบริ หารและการจัดการศึกษา 2. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บริ หารงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอานาจการบริ หารและการ
จัดการศึกษา และ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่บริ หารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริ หารงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
กระจายอานาจการบริ หารการศึกษา 380 แห่ ง ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรแฝงจานวน 6 ตัว
แปรได้แ ก่ ลัก ษณะขององค์ก าร สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ลัก ษณะของ
อุปกรณ์ นโยบายการปั ญหาและการปฏิบตั ิ และประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา โดยวัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 19 ตัว เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบบันทึ ก แบบสังเกต และแบบ
สั ม ภาษณ์ ผลการวิ จ ัย สรุ ปได้ ดัง นี้ 1. ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ หารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
อยู่ใ นระดับ มาก ด้า นการเงิ นและงบประมาณมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ั บ บริ ก าร ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อการเรี ย นรู ้ และพัฒนา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานตามกลุ่ ม พบว่า ประสิ ท ธิ ผ ลทั้ง 4 ด้านตามความคิ ด เห็ นของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ประธานกรรมการสถานศึกษา และครู ตามลาดับ 2. ผล
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 2.1 โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ 2.2 ปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาสู งสุ ดคือลักษณะองค์การ รองลงมาคือนโยบาย
การบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ สภาพแวดล้อ มภายนอก และปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มสู ง สุ ด คื อ
สภาพแวดล้อมภายใน รองลงมาคือสภาพแวดล้อมภายนอก ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลร่ วมมากที่สุด คือ
นโยบายการบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ รองลงมาคื อ ลัก ษณะองค์ก าร สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกตามลาดับ
Rungthatchadaporn Vehachar (2010) ได้ศึ ก ษาหาวิธี ก าร รู ป แบบการกระจายอานาจ
และการดาเนินงาน ของการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม ของโรงเรี ยนปฏิบตั ิการ ในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย การศึกษาใช้วิธีการวิจยั เอกสารรวมกับการวิจยั ภาคสนาม ขั้นตอนแรก
เป็ นการรวบรวมความรู ้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน นโยบายและแผนกลยุทธ์
ที่ มี มุ ม มองในการก าหนดรู ป แบบความคิ ด ส าหรั บ การกระจายอานาจการบริ ห ารงานวิช าการ
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ขั้นตอนที่สองเป็ นการสัมภาษณ์เชิ งลึ กกับผูเ้ ชี่ยวชาญใน 7 สาขา จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัง หวัด โดยใช้เทคนิ ค Snowball ขั้นตอนที่ ส ามประกอบด้วยการดาเนิ นการประชุ มแบบ Focus
Group กับผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนจาก 12 โรงเรี ยน โดยสมัครใจในหกจังหวัด
ผลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่ารู ปแบบที่เหมาะสมสาหรับการกระจาย
อานาจการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ ก ารในพื้ นที่ ภาคใต้ตอนล่ าง สามารถแบ่ง การ
กระจายอานาจการบริ หารงานวิชาการและการจัดการศึกษา รวมถึ งความยืดหยุ่นในการมีส่วนร่ วม
และความรับผิดชอบ เพื่อให้นกั เรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และชุมชนที่มีคุณภาพ ได้เป็ น 14 งานดังนี้
1) การพัฒนาหลักสู ตรสาหรับโรงเรี ยน
2) การจัดการเรี ยนรู ้
3) การวัดและการประเมินผล
4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยน
5) การพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู ้
6) การกากับดูแลการศึกษา
7) การแนะแนว
8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
9) การมีส่วนร่ วมกับชุมชนเพื่อความแข็งแรงทางวิชาการ
10) ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการระหว่างโรงเรี ยนและองค์กรอื่น ๆ
11) การมีส่วนร่ วมทางด้านวิชาการและการสนับสนุ นในระดับต่างๆ เช่น คนในครอบครัว
องค์กร สถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
12) กฎระเบียบทางวิชาการและการปฏิบตั ิสาหรับโรงเรี ยน
13) การเลือกตาราเรี ยนสาหรับโรงเรี ยน
14) การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา
มนู ญ เชื้ อ ชาติ (2554) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย พหุ ร ะดับ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก กลุ่ มตัวอย่างแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับโรงเรี ยน ได้แก่ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 120 คน ระดับห้องเรี ยน ได้แก่ ครู ผูส้ อน จานวน
480 คน ระดับนักเรี ยน ได้แก่นกั เรี ยน จานวน 960 คน รวม 1,560 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมด้ า นการเรี ยน พฤติ ก รรมทางด้ า นสั ง คมกับ กลุ่ ม เพื่ อ นและ
ความสัม พันธ์ ภายในครอบครั วของนัก เรี ย น พฤติ ก รรมการสอนของครู และการเป็ นผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้น
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พื้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่ขนาดของโรงเรี ยนมีอิทธิ พลทางลบต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมเกียรติ มาลา (2554) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร โดยวิเคราะห์แบบสอบถามจากประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
พนักงานครู ครู อตั ราจ้างของโรงเรี ยนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร จานวนทั้งสิ้ น 138
คน ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็ นขั้น ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ได้แก่ ด้า นการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ ด้า นการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา และด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาตามลาดับ
วิ ภ า ทองหง า (2554) ได้ ศึ ก ษารู ปแบบการบริ หารวิ ช าการของโรงเรี ยนในสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร โดยการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ตวั แปรที่เกี่ยวกับ
การบริ ห ารวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร ขั้น ตอนที่ 2 วิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ
ความสั ม พัน ธ์ แ ละพัฒ นารู ปแบบ ขั้น ตอนที่ 3 ตรวจสอบและยื น ยัน รู ปแบบ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประกอบด้วย โรงเรี ย นสั ง กัดกรุ ง เทพมหานคร 205 โรงเรี ย น ผูใ้ ห้ข้อมู ล คื อ ผูอ้ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น ผล
การศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบการบริ ห ารวิ ช าการของโรงเรี ยนในสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และสื่ อการ
เรี ยนการสอน ในด้านความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร พบว่า องค์ป ระกอบทุ ก ตัวมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ องค์ป ระกอบด้า นการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลการยืนยันรู ปแบบการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้
จริ ง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั
วาสนา เข็มวรรณ (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิ งห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์บุรี จานวน 346 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว และการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารหลักสู ตร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการ และด้านแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษา
บุญเสริ ม ทองศรี (2554) ศึกษาปัจจัยและประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนป้อม
นาคราชสวาทยานนท์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใช้รูปแบบการวิจยั
เชิ งสารวจ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครอง รวมทั้งสิ้ น 165 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม 165 ฉบับที่ได้รับ
กลับจากตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยการบริ หารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
ได้แก่ ด้านครู ผสู ้ อน รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพของโรงเรี ยน ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านทรัพยากร และด้าน
ชุมชน
สิ ริกวินทร์ ครุ ฑครองพันธ์ (2554) วิเคราะห์ปัจจัยเชิ งระบบเพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
จัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกรุ งเทพมหานคร ใช้ประชากร
เป็ นตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เขตละ 1 คน รวม 50 คน และครู กศน. 50 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 200 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถามเชิ งสารวจความคิดเห็นการปฏิบตั ิ แบบสัมภาษณ์ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีผลประมาณค่าสู งที่สุด 3 เขต และแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบด้วยการสนทนากลุ่มสนใจ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยเชิ ง
ระบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปั จจัย นาเข้า (7 สาระตัวชี้ วดั คื อ ผูบ้ ริ หาร ครู กศน.
ผูเ้ รี ย น สื่ อ หลัก สู ตร งบประมาณ และ นโยบาย) ปั จจัย ด้านกระบวนการ (8 สาระ ตัวชี้ วดั คื อ
เป้าหมาย เทคโนโลยี โครงสร้าง จิตสังคม กลยุทธ์ จัดองค์การ ภาวะผูน้ า และการควบคุม ) ปัจจัยผล
(3 สาระ ตัว ชี้ วัด คื อ ผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ และผลที่ ต ามมา) ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจัด การของศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
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อัจฉรา ยุทธมนตรี (2554) ศึกษาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมินระดับดี มาก จานวน 29 โรงเรี ยน ประชากรที่ใช้คือ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน จานวน 145 คน และผูป้ ฏิบตั ิการสอน จานวน 4,955 คน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ แต่ละโรงเรี ยนมีคณะกรรมการวางแผนงานด้านวิชาการ
ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มากที่สุด
2. การบริ หารและพัฒนาหลักสู ตร กรรมการบริ หารหลักสู ตรของโรงเรี ยน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มากที่สุด
3. การจัดการเรี ยนการสอน แนวปฏิบตั ิในการจัดครู ให้รับผิดชอบงานสอน ใช้วิธีการจัด
ตามความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้ อน
4. การนิ เทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู มีการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู โดยดาเนิ นการให้
ครู -อาจารย์ มีส่วนร่ วมในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรี ยน
5. การใช้สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา มี ก ารพัฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี ที่ มี ค วาม
หลากหลายและเหมาะสมอย่างเพียงพอ
6. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ตามประมวลการเรี ยนในหลักสู ตรให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
7. การแนะแนว มี ก ารแนะแนวการศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง หวัง ให้ ผู ้เ รี ย นพัฒ นาการเรี ยนเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ รู ้จกั แสวงหาความรู ้ และวางแผนการเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. การร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึ กษาและองค์ก รอื่ น มี ก ารร่ วมมื อในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น เพื่อพัฒนาวิชาการ ช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่สมาชิก
ด้วยกัน
9. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพทางวิชาการ โรงเรี ยนมี การส่ ง เสริ มการท าวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ
10. การวัดและประเมิ นผลงานทางวิชาการ มี การรายงานผลการวัดผล ประเมิ นผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนนาผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของ
ครู
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มุกดา เลขะวิพัฒน์ (2555) ศึกษาการพัฒนาระบบองค์การเพื่อความเป็ นเลิศ ของโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามผูบ้ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และกรรมการ
สถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรความเป็ นเลิ ศของสถานศึ กษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางอ้อมสู ง สุ ดจากตัวแปรการบริ หารสถานศึ ก ษาและการปฏิ บ ตั ิ ระบบ
องค์การเพื่อความเป็ นเลิศของของโรงเรี ยน สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีค่าน้ าหนักตัวแปร
สู ง สุ ดจากตัว แปรด้า นภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร รองลงมาคื อ ตัว แปรด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ และ
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ ซึ่งระบบองค์การประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
1. ปั จจัยป้ อน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ประกอบด้วย คุณลักษณะผูน้ า ทักษะการบริ หาร ความ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ ดี พฤติ กรรมผูน้ า ด้านบุ คลากรครู และบุคคลทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ความรู ้/ประสบการณ์วิชาชีพ คุณลักษณะครู แรงจูงใจ ระบบบริ หารการศึกษา
ของ อปท. และอาคารสถานที่
2. กระบวนการแปรรู ป ประกอบด้วยความสามารถในการนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ การ
ใช้ทกั ษะความสามารถด้านการบริ หารและการปฏิบตั ิ การบริ หารทรัพยากรบุคคล งบประมาณและ
ดาเนินงานระบบบริ หารขององค์การ การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การดาเนิ นงาน
ตามระบบการบริ หารการศึกษาของ อปท. การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ การบูรณาการสาระในหลักสู ตร
ก้าวไปสู่ อาเซี ยน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การใช้อาคารสถานที่ การใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่ วมของชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรทางศาสนา สถาบัน
ทางการศึกษาอื่นๆ การมีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากร ความร่ วมมือของเครื อข่าย ความร่ วมมือ
ของผูป้ กครองและชุมชน
3. ผลผลิ ต ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู คุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของครู
ความเจริ ญงอกงามและมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย น ความสามารถในการคิ ด เป็ น และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ศิ ริมา เนตรสุ วรรณ (2555) ศึกษาการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีข นั ธ์ เขต 2 ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู
จานวน 226 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ แบ่ง เป็ นด้า นต่า งๆ 17 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
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ภายในและมาตรฐานการศึ ก ษา ด้านการส่ งเสริ มชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ ด้า นการ
ประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ ด้านการ
จัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ใน
โรงเรี ยน และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การบริ หาร
วิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
บุ ญช่ ว ย ดวงเพ็ญ (2555) ศึ กษาการบริ หารวิชาการสู่ อาเซี ยน ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
สั ง กัด องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดศรี ษ ะเกษ โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาและครู ผูส้ อน ที่ ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อยู่ที่ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดองค์ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดศรี ษะเกษ ปี การศึกษา 2555 จานวน 32 โรงเรี ยน จานวนตัวอย่าง 265 คน โดยใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา ศึกษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารวิชาการสู่
อาเซี ย น ในด้ า นต่ า งๆ 12 ด้ า น ได้แ ก่ ด้า นการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ด้า นการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสาน
ความร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการกับสถานศึ กษาอื่ น และด้า นการส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่ นจัดการศึ กษา ผลการศึ กษาพบว่า
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและบุ ค ลากร ของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
ศรี ษ ะเกษ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานวิ ช าการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดศรี ษะเกษ จาแนกตามประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร
วิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
สุ นั น ทา สั ง ขทั ศ น์ (2556) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยใช้ แ นวคิ ด Balanced Scorecard เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
องค์ประกอบการบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด
Balanced Scorecard และ 2) พัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา โดยใช้แ นวคิ ด Balanced Scorecard ซึ่ งเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง บรรยาย (Descriptive
Research) วิธี การดาเนิ นการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คื อ 1) การศึ ก ษาวิเคราะห์ และกาหนด
องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard กับหลักบริ หารเชิ งระบบ (System Approach) 2) การวิเคราะห์
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ความเหมาะสมของรู ปแบบและพัฒ นารู ปแบบการบริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึก ษา โดยใช้แนวคิ ด Balanced Scorecard และ 3) การตรวจสอบความ
เหมาะสมของรู ปแบบและพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบรู ปแบบการบริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard ได้แก่ มิติดา้ นการเงิ น มิ ติดา้ น
กระบวนการภายใน มิติดา้ นผูเ้ รี ยน และมิติดา้ นการเรี ยนรู ้และเติบโต โดยมีการบูรณาการหลักการ
บริ หารเชิ ง ระบบ ที่ มี ปั จจัย นาเข้า (Input) กระบวนการ (process) ผลผลิ ต (Output) และผลลัพ ธ์
(Outcome) มีตวั แปรทั้งสิ้ น 103 ตัวแปรเป็ นกระบวนการบริ หาร และการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
สถานศึ กษา สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา โดยใช้แนวคิ ด Balanced Scorecard
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่ าว ที่บูรณาการเข้ากับหลักการบริ หารเชิ งระบบ ซึ่ งได้แก่ ปั จจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ เป็ นรู ปแบบที่เป็ นไปได้ มีประโยชน์และมีความเหมาะสม
ในการนาไปใช้
ในส่ วนมิติของกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 1) การจัดวางโครงสร้างองค์การแบบกล
ยุทธ์ ที่มุ่งเน้นการปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลง 2) การพัฒนาหลักสู ตรและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ยืดหยุ่น เป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู ้และการดารงชี วิต 3) การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้ และทักษะในการทางานหรื อศึ กษาต่อและ
ประกอบอาชี พได้ 4) การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 5) การใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีใน
การบริ หารและการเรี ยนการสอน 6) การใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ย นอย่างต่อเนื่ อง 7)
ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 8) การร่ วมมื อกับเครื อข่ายในการวางแผนกาหนดนโยบายดาเนิ นการบริ หาร
สถานศึกษา และ 9) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชี พ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ จิตอาสาที่ดี
อุมาวดี เกิดพร้ อม (2556) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
องค์การในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารความเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ กลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่
ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานในบริ ษ ทั ประกันภัย เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อแบบวิเคราะห์ เ นื้ อหา
แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ แบบสั ง เกต แบบสนทนากลุ่ ม และแบบตรวจสอบรู ป แบบ ผล
การศึ กษาพบว่า 1) ระดับ คุ ณลัก ษณะขององค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ ขององค์การในอุ ตสาหกรรม
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ประกันภัยไทย ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องการ ในระบบย่อยด้าน
การเรี ยนรู ้ ระบบย่อยด้านองค์การ ระบบย่อยด้านคน ระบบย่อยด้านความรู ้ และระบบย่อยด้าน
เทคโนโลยี ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับสู ง 2) รู ปแบบการบริ หารความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ประกอบด้วยการบริ หารระบบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ในระบบย่อย
ด้านการเรี ยนรู ้ ระบบย่อยด้านองค์การ ระบบย่อยด้านคน ระบบย่อยด้านความรู ้ และระบบย่อยด้าน
เทคโนโลยี ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม/ทีม และองค์การ 3) ผลการตรวจสอบคุ ณภาพรู ปแบบ พบว่า
รู ปแบบมีเป้ าหมายในการบริ หารความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศและความ
ยัง่ ยืนขององค์การ มีความเหมาะสมต่อองค์การในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
อาจินต์ จรู ญผล (2556) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผล ของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ขั้นตอนแรกใช้ก าร
วิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ประสบความสาเร็ จทาง
วิชาการ จานวน 12 คน ขั้นตอนต่อมาใช้เทคนิ ค เดลฟายจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 20 คน ขั้นตอน
สุ ดท้ายใช้แบบสอบถามจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน
400 คน
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการบริ หารวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผล ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การ
นาองค์การทางวิชาการ การวางแผนการบริ หารวิชาการเชิ งกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ดา้ นวิชาการ การมุ่งเน้นบุคลากร ระบบและกระบวนการบริ หาร
และการมุ่งเน้นผลลัพธ์การดาเนินงานวิชาการ
สุ พัศพงษ์ อนุ ชิตโสภาพันธุ์ (2556) ศึกษาปั จจัยและประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยน ฤทธิ ยะวรรณาลัย สานักงานเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยการบริ หารงาน
วิชาการ และเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ ดาเนินการวิจยั โดยใช้รูปแบบการวิจยั
เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน กรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ประชากรใช้เป็ นกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน กรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง 7 คน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 1 คน
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา 3 คน ครู ผสู ้ อน 178 คน ของโรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย สานักงานเขต
สายไหม กรุ ง เทพมหานคร ปี การศึ ก ษา 2556 ทั้ง หมด 203 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจัยการ
บริ หารงานวิช าการและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารงานวิช าการ ใช้แบบสอบถามทั้ง สิ้ น 203 ฉบับ

151

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ปั จ จัย การบริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรี ยนฤทธิ ย ะวรรณาลัย ตามความคิ ดเห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครื อข่า ยผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และ
ครู ผู ส้ อน พบว่า ภาพรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามปั จ จัย การ
บริ หารงานวิชาการ แต่ละด้าน 5 ด้าน พบว่า ปั จจัยการบริ หารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ
ด้านชุ มชน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ด้านครู ผูส้ อน มี การปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนด้านผูบ้ ริ หาร และด้านสภาพของ
โรงเรี ยน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2. ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย ตามความคิดเห็ นของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครื อข่า ยผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และ
ครู ผูส้ อน พบว่า ในภาพรวมมีประสิ ทธิ ผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกตามประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานวิชาการ แต่ละด้าน 6 ด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ผล การบริ หารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ กับ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิ ทธิ ผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการนิ เทศการศึกษา มีประสิ ทธิ ผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน มีประสิ ทธิ ผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการประเมินผล มีประสิ ทธิ ผลอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริ หาร
จัดการหลักสู ตร มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
วรวิ ท ย์ กุ ล จิ ร กาญจน์ (2557) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ใน
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในรอบสอง ระหว่างปี การศึกษา 2549-2553 ที่มีผลการประเมินในระดับดี หรื อดีมากทุกมาตรฐาน
จานวน 8 โรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 38 คน และครู ผสู ้ อน จานวน 270 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้า นเรี ย งจากค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ ด้า นความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ งานของ
ครู ผสู ้ อน และด้านความสาเร็ จของงานที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
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2. ปัจจัยการบริ หารงานของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ปั จจัย เรี ยงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ สภาวะแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา การบริ หารงาน
ของสถานศึกษา และพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ปวีณา เหล่ าลาด (2557) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนใน
สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 1 กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย
ประกอบด้ว ย ครู ผูส้ อน จ านวน 339 คน ในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 1 ปี การศึกษา 2556 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์ หาค่ าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียสัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อคุ ณภาพการบริ หารงานวิช าการโรงเรี ยนในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
จากคะแนนสู ง สุ ดได้แก่ ด้า นผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ด้า นครู ผูส้ อน ด้า นงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านผูป้ กครองและชุมชน
เขษมสร โข่ งศรี (2558) ศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 41 ประชากรได้แ ก่ บุ ค ลากรของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือจากตัวอย่าง 233 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบพหุ คูณ และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบปกติและแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการของสถานศึ กษาขนาดใหญ่ สังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งลาดับ จาก
ค่าเฉลี่ ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านครู ผูส้ อน ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของ
โรงเรี ยนกับชุมชน ด้านความพร้อมอาคารสถานที่ ด้านจัดการงบประมาณ และด้านสื่ อวัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สามารถแสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารวิชาการได้ดงั ตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ
นักวิชาการ
ปราณี ชมภูทอง (2551)

สั มพันธ์ ทางตรง
ผูบ้ ริ หาร

มนูญ พันธ์หล่อ (2553)

ผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน
อาคารสถานที่
ผูบ้ ริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้
ครู ผสู ้ อน
สภาพแวดล้อม
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
บุคลากรครู และบุคลากร บุคลากรครู และ
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
สภาพแวดล้อม
ครู ผสู ้ อน
แหล่งเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน
อาคารสถานที่
ครู ผสู ้ อน
ผูบ้ ริ หาร
อาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์

วาสนา เข็มวรรณ (2554)
บุญเสริ ม ทองศรี (2554)

มุกดา เลขะวิพฒั น์ (2555)

วรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ (2557)

ปวีณา เหล่าลาด (2557)

เขษมสร โข่งศรี (2558)

สั มพันธ์ ทางอ้อม
ผูบ้ ริ หาร
อาจารย์
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จากตารางที่ 11 กล่ า วได้ว่า ความสั มพันธ์ ข องปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อประสิ ทธิ ผ ลการบริ หาร
วิชาการ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์โดยตรง ได้แก่
- ผูบ้ ริ หาร
- ครู ผสู ้ อน
- อาคารสถานที่
- วัสดุอุปกรณ์
2. ความสัมพันธ์โดยอ้อม ได้แก่
- ผูบ้ ริ หาร
- ครู ผสู ้ อน
- บุคลากรทางการศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ 4
ปั จจัย เท่ า นั้น ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน สภาพแวดล้อม และวัส ดุ อุป กรณ์ ไม่ ไ ด้กล่ า วถึ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ดังนั้นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการโดยอ้อมในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมี
เพียง 2 ปั จจัย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงานวิช าการ
สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการ
ที่มีประสิ ทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระที่สาคัญ ประกอบด้วยแบบแผนการวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิจยั
ครั้งนี้ แบ่งการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 8 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
สัมมนาผูเ้ กี่ยวข้อง และการรายงานผล สามารถแสดงเป็ นรายละเอียดขั้นตอนการวิจยั และแผนภาพขั้นตอน
การวิจยั ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ เอกสำร
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จากนั้นนามาวิเคราะห์และสรุ ป
เป็ นกรอบแนวคิดสาหรับใช้ในการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนต่อไป
2. ขั้นตอนที่ 2 กำรสั มมนำผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มี
หนังสื อเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิร่วมประชุ มสัมมนา จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิทางการ
บริ หารการศึ กษาตารวจ และผูท้ รงคุ ณวุฒิทางการสอน ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลางและศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูอ้ านวยการดูแลการประชุม เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาขอบเขตการดาเนินงาน และกรอบแนวคิดระบบการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจเบื้องต้น ก่อนการสร้างเครื่ องมือการวิจยั
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3. ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ ำงเครื่ องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
จากการสัมมนาผู ท้ รงคุ ณวุฒิทาให้ได้เครื่ องมือ 4 ส่ วน ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ แบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิราชการ แบบประเมินจิตสานึก ของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ และ
แบบสอบถามปั จจัยที่มีอยูจ่ ริ งหรื อสภาพการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีวธิ ี การสร้างในแต่ละส่ วนดังนี้
1. เครื่ องมือสำหรับทดสอบประสิ ทธิผลของนักเรียนนำยสิ บตำรวจ
1.1 แบบทดสอบควำมรู้ ทำงวิชำกำร
เนื่องจากในปั จจุบนั แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจได้จดั สร้างแบบทดสอบความรู ้ทางวิชาการ
ขึ้นมาเอง ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ทาให้ไม่สามารถนามาใช้ในการวัด
ประสิ ทธิ ผลของนักเรี ยนนายสิ บโดยรวมได้ จึงต้องสร้างให้เป็ นแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ที่ใช้
วัดและนาผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบกันได้ โดยทัว่ ไปในการสร้ างแบบทดสอบจะกระทาเป็ น
แบบทดสอบรายวิชาตามปกติ แต่ในการท าวิจยั ครั้ งนี้ หากสร้ างเป็ นรายวิชาก็จะท าให้เกิ ดความ
ซ้ าซ้อนในการทดสอบ เนื่ องจากนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้ทดสอบประจาภาคเรี ยนไปแล้ว และ
จะต้องใช้เวลาในการทดสอบใหม่เป็ นจานวนมาก ดังนั้นจึงใช้วธิ ีการสร้างเป็ นแบบทดสอบรวมเป็ น
รายหมวดวิชา ซึ่ งมีจุดประสงค์สอดคล้องกับหลักสู ตร แต่เนื่ องจากในหลักสู ตรไม่ได้มีการกาหนด
จุดประสงค์หมวดวิชา เพียงแต่ได้กาหนดจุดประสงค์รายวิชาไว้ จึงต้องจัดทาจุดประสงค์หมวดวิชา
ก่อนแล้วจึงสร้างแบบทดสอบรายหมวดวิชา โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ใช้จุดประสงค์รายวิชาเป็ นหลักในการสร้างแบบทดสอบ
2) นาจุดประสงค์รายวิชาในหมวดวิชาเดียวกันมารวมกัน
3) ตัดจุดประสงค์ที่ซ้ ากันออก
4) พิจารณาค่าน้ าหนักของแต่ละหมวดวิชาในหลักสู ตร
5) ทาแบบทดสอบรายข้อตามจุดประสงค์หมวดวิชา โดยจานวนข้อสอบแต่ละหมวดวิชา
จะต้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์หมวดวิชา และเป็ นสัดส่ วนสัมพันธ์กบั ค่าน้ าหนักของหมวดวิชา เช่น
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป มีค่าน้ าหนักร้อยละ 14 มีจุดประสงค์หมวดวิชาด้านความรู ้ ความจา และ
ความเข้าใจ จานวน 8 ข้อ ดังนั้นจานวนข้อสอบจึงมีประมาณ 8 ข้อ หรื อประมาณร้อยละ 14 ของ
จานวนข้อสอบทั้งหมด เป็ นต้น ซึ่ งหมวดวิชาที่ตอ้ งใช้แบบทดสอบในการวัดความรู ้มี 6 หมวดวิชา
ได้แก่ หมวดการศึ ก ษาทัว่ ไป หมวดกฎหมาย หมวดการบริ หารงานตารวจ หมวดการป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม หมวดการสื บสวน และหมวดการจราจร ส่ วนหมวดการฝึ กตารวจจะใช้
แบบประเมินในการวัดความรู ้และความสามารถ และแบบทดสอบรายข้อนี้ เป็ นแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ์ จึงต้องมีการนาไปหาค่า IOC ความยากของข้อสอบ และความเชื่อมัน่ ของข้อสอบ ต่อไป
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6) หาค่ า ความตรงของแบบทดสอบ (index of item-objective congruence : IOC) เพื่ อหา
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์หมวดวิชา ปกติแล้วจะให้คณะผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ซึ่งแบบทดสอบใน
การวิจยั ครั้งนี้มีจานวน 6 หมวดวิชา (จานวน 93 ข้อ) จึงใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 6 คน เป็ นผูต้ รวจสอบ เพื่อจะ
นาไปใช้ทดลองกับผูท้ ี่เพิ่งสาเร็ จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาหนังสื อขอความ
อนุ เคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญซึ่ งเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนในหมวดวิชาต่างๆ ให้กรุ ณาหาค่าความเที่ยงตรงถูกต้อง
ของแบบทดสอบนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
จากนั้นนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสู ตร โดยกาหนดเกณฑ์
ดังนี้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุ ง ยังใช้ไม่ได้
สาหรับข้อคาถามในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 ทุกข้อ
ซึ่ ง แสดงว่า มี ค่ า ความเที่ ย งตรงใช้ไ ด้ สอดคล้องกับ จุ ด ประสงค์หมวดวิช า สามารถน าไปเป็ น
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ภาควิชาการของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้
7) นาแบบทดสอบที่ สอดคล้องกับจุ ดประสงค์หมวดวิชา จานวน 93 ข้อ ไปหาค่าความ
เชื่ อมัน่ (reliability) ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึ งแต่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจยั จานวน 30 คน จากนั้นใช้วิธี ของ The Kuder-Richardson formula 21 (KR-21) ได้
ค่าความเชื่อมัน่ 0.76
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ นายตารวจปกครองนักเรี ยนนายสิ บ
ให้นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ มตัวอย่า งที่ มี คุ ณลัก ษณะใกล้เคี ยงกับ ประชากร โดยได้
คัดเลือกนักเรี ยนนายสิ บตารวจสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลที่ฝากเรี ยนไว้ที่ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจกลาง กองร้อยที่ 2 (จากทั้งหมด 3 กองร้อย) จานวน 30 คน ซึ่ งสอบภาควิชาการเสร็ จสิ้ นแล้ว
กาลังอยู่ในระหว่างการฝึ กบูรณาการและกิ จกรรมเสริ มครั้ งที่ 2 เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 3
กลุ่ม กระจายตามผลการสอบภาควิชาการ (ที่มีคะแนนเต็ม 3,200 คะแนน) ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีผลการสอบภาควิชาการระดับดีมาก (คะแนนรวม
มากกว่า 2,840 ขึ้นไป) จานวน 10 คน
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2. กลุ่มที่ 2 เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีผลการสอบภาควิชาการระดับดี (คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 2,760 – 2,840) จานวน 10 คน
3. กลุ่ มที่ 3 เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีผลการสอบภาควิชาการระดับพอใช้ (คะแนน
รวมน้อยกว่า 2,760 ลงมา) จานวน 10 คน
การหาค่ า ความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบ ซึ่ ง มี จานวน 93 ข้อ ก าหนดใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการแจกแบบทดสอบในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ม อบให้นายตารวจ
ปกครองเป็ นผูน้ าไปให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจตอบแบบทดสอบ สิ่ งที่ตอ้ งระวังในขั้นตอนนี้ คือ
ความตั้งใจในการตอบคาถามให้ตรงกับความรู ้ที่ผตู ้ อบมีอย่างจริ งจัง เนื่ องจากผูต้ อบอาจคิดว่าไม่มี
ผลต่อการศึกษาของตนเองจึงอาจไม่ต้ งั ใจในการตอบคาถาม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้แจ้งให้นายตารวจ
ปกครองทาความเข้าใจกับผูต้ อบให้ต้ งั ใจตอบให้คาตอบตรงตามความรู ้ของตนให้มากที่สุด เพื่อให้
ผลการวิจยั ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั รุ่ นน้องได้
ผลการทาแบบทดสอบภาควิชาการ 93 ข้อ ปรากฏผลว่ากลุ่มที่มีผลการสอบภาควิชาการที่มี
คะแนนสู ง สามารถท าแบบทดสอบได้ค ะแนนสู ง กลุ่ ม ที่ มี ผ ลการสอบภาควิช าการที่ มี ค ะแนน
รองลงมา ก็ทาแบบทดสอบได้คะแนนรองลงมาตามลาดับสอดคล้องกัน ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบทดสอบกลุ่มที่ 1 (ระดับดีมาก) มีคะแนนเฉลี่ย 45
2. ผูต้ อบแบบทดสอบกลุ่มที่ 2 (ระดับดี) มีคะแนนเฉลี่ย 42
3. ผูต้ อบแบบทดสอบกลุ่มที่ 3 (ระดับพอใช้) มีคะแนนเฉลี่ย 38
การหาค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟาโดยวิธีก ารของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ าสั มประสิ ท ธิ์
แอลฟา ทั้งฉบับได้ 0.75 โดยแบบทดสอบทุกข้อ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเกินกว่า 0.7 ทุกข้อ จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ทดสอบได้จริ ง
8) นาแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์หมวดวิชา จานวน 93 ข้อ ไปทาการหาความ
ยากของข้อสอบ (Item Difficulty : Pi) โดยแบบทดสอบทุกข้อมีค่า Pi อยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.70 แสดง
ให้เห็นว่าข้อสอบแต่ละข้อไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป สามารถนาไปใช้ทดสอบได้จริ ง
1.2 แบบประเมินผล
1.2.1 กำรสร้ ำงแบบประเมินกำรบูรณำกำรภำควิชำกำร
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ กาหนดให้มีกิจกรรมบูรณาการหลังจากเสร็ จสิ้ นการศึกษา
ภาคทฤษฎีแล้ว ซึ่ งเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิบูรณาการความรู ้จากภาควิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึ ก
ปฏิ บ ตั ิ มาฝึ กแก้ไ ขสถานการณ์ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านในบทบาทของเจ้า หน้า ที่ ตารวจ โดยการจาลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจเกิ ดการเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
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อาทิ สถานี ตารวจจาลอง การพนัน ยาเสพติด สถานบริ การ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความ
รุ นแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิ ดล้อมจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1) การสร้างแบบประเมินเบื้องต้น เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการเป็ นกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นการ
ประเมินผลกิจกรรมบูรณาการใช้แบบประเมินกลุ่ม ซึ่ งแบบประเมินควรเป็ นแบบประเมินมาตรฐาน
กลาง ที่ใช้วดั และนาผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบกันได้ โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินเดิมกาหนด
ไว้ 6 ข้อ ซึ่ งครอบคลุ ม ตามจุ ด ประสงค์ข องหลัก สู ต รนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจแล้ว แต่ ผูว้ ิ จ ัย ได้
ปรับปรุ งใหม่ให้ขอ้ คาถามชัดเจน โดยแยกแต่ละจุดประสงค์ที่ถามในแบบประเมินให้เป็ นคาถาม
ย่อยได้ 8 ข้อ
2) การหาค่าความตรงของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) เพื่อ
หาสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์หมวดวิชา โดยใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 6 คน เป็ นผูต้ รวจสอบ
เช่นเดียวกับแบบทดสอบความรู ้ เพื่อจะนาไปปรับปรุ งใช้ในการประเมินนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ครั้ง
ต่อไป
3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน เช่ นเดี ยวกับแบบทดสอบ จากนั้นนาผล
คะแนนที่ ไ ด้จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC ตามสู ต ร โดยก าหนดเกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกับ
แบบทดสอบ
4) ผลการคานวณคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.50-1.00 ทุกข้อ ซึ่ งแสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักสู ตร สามารถ
นาไปเป็ นแบบประเมินกิจกรรมบูรณาการของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้
1.2.2 แบบประเมินกำรฝึ ก
วิชาการฝึ กของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ มี 5 วิชา ประกอบด้วย การฝึ กตามแบบฝึ ก
ตารวจ การยิงปื นพก ยุทธวิธีตารวจ 1-2 และวิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรับตารวจ
1) การสร้างแบบประเมินเบื้องต้นตามจุดประสงค์ภาคการฝึ ก โดยจานวนข้อการประเมิน
จะต้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์ ดังนั้นจานวนข้อการประเมินในส่ วนนี้มี 31 ข้อ
2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC)
เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างข้อการประเมินกับจุดประสงค์ภาคการฝึ ก โดยให้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ 5
คนเป็ นผูต้ รวจสอบ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ขอผูเ้ ชี่ ยวชาญหาค่าความเที่ยงตรง
ถูกต้องของแบบประเมินนักเรี ยนนายสิ บตารวจ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน
เช่ นเดียวกับแบบทดสอบ จากนั้นนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสู ตร
โดยกาหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับแบบทดสอบ
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3) สาหรับข้อการประเมินในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00
ทุกข้อ ซึ่ งแสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักสู ตร สามารถนาไปเป็ น
แบบประเมินการฝึ กของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้
1.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรฝึ กหัดปฏิบัติรำชกำร
1) ใช้จุดประสงค์ด้า นการฝึ กหัดปฏิ บ ตั ิ ราชการในแต่ ล ะด้า น เป็ นหลัก ในการท าแบบ
ประเมิน ได้แก่ ด้านธุ รการ ด้านป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านสื บสวน และด้านจราจร
รวม 4 ด้าน โดยจานวนข้อการประเมินต้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์ ดังนั้นจานวนข้อการประเมินใน
ส่ วนนี้มี 40 ข้อ
2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC)
เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างข้อการประเมินกับจุดประสงค์ภาคการฝึ ก โดยให้คณะผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3
คนตัวแทนจาก 3 กองบัญชาการตารวจเป็ นผูต้ รวจสอบ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ให้กรุ ณาหาค่าความ
เที่ยงตรงถูกต้องของแบบประเมินนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน เช่ นเดี ยวกับแบบทดสอบ จากนั้นนาผล
คะแนนที่ ไ ด้ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC ตามสู ต ร โดยก าหนดเกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกับ
แบบทดสอบ ซึ่ งข้อคาถามในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 ทุกข้อ
ซึ่ งแสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์หมวดวิชา สามารถนาไปเป็ นแบบ
ประเมินการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้
1.2.4 แบบประเมินจิตสำนึก
1) สร้ างแบบประเมิ นรายข้อตามจุ ดประสงค์ด้า นจิตสานึ ก โดยจานวนข้อการประเมิ น
จะต้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์ ดังนั้นจานวนข้อการประเมินในส่ วนนี้มี 18 ข้อ
2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC)
เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างข้อการประเมินกับจุดประสงค์ดา้ นจิตสานึ ก โดยให้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 คนตัว แทนจาก 3 กองบัญ ชาการต ารวจเป็ นผู ้ต รวจสอบ โดยผู ้วิ จ ัย ได้ท าหนัง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ให้กรุ ณา
หาค่าความเที่ยงตรงถูกต้องของแบบประเมินนักเรี ยนนายสิ บตารวจ
3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน เช่ นเดี ยวกับแบบทดสอบ จากนั้นนาผล
คะแนนที่ ไ ด้ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC ตามสู ต ร โดยก าหนดเกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกับ
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แบบทดสอบ ซึ่ งข้อคาถามในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 ทุกข้อ
ซึ่ งแสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์หมวดวิชา สามารถนาไปเป็ นแบบ
ประเมินจิตสานึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้
2. เครื่ องมือสำหรับสอบถำมปัจจัยทีม่ ีอยู่จริงหรื อสภำพกำรปฏิบัติจริง
2.1 กำรสร้ ำงแบบสอบถำม โดยนาผลจากการสัมมนาผูท้ รงคุ ณวุฒินามาวิเคราะห์ โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยโครงสร้างของตัวแปรที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้านแสดงใน
ตารางที่ 12 ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริ ง/ระดับการปฏิบตั ิจริ งของปัจจัย
การบริ หารงานวิชาการ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็ น เกี่ยวกับปั จจัยของ
การบริ หารงานวิชาการในศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นแบบสอบถามลักษณะคาถามปลายเปิ ด
ตำรำงที่ 12 โครงสร้างตัวแปรที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้าน
ปัจจัยหรื อสภำพกำรปฏิบัติจริง
1. ด้านผูบ้ ริ หาร

2. ด้านผูส้ อน

3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์

ตัวแปร
1.1 ภาวะผูน้ า
1.2 การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
1.3 การบริ หารวิชาการ
1.4 ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
2.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
2.2 ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ
2.3 แรงจูงใจ
2.4 พฤติกรรมการสอน
3.1 การใช้อาคารสถานที่
3.2 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
4.2 การมีวสั ดุอุปกรณ์
4.2 การใช้วสั ดุอุปกรณ์
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2.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อตรวจสอบความครอบคลุ ม
ครบถ้วนของเนื้ อหา ในประเด็นและสาระส าคัญตรงตามผลที่ ตอ้ งการวัด รวมทั้ง ความถู กต้อง
เหมาะสมของสานวนภาษาและนาไปดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ปรึ กษา ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่
ละกลุ่ม ได้แก่กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู /อาจารย์ และกลุ่มบุคลากร จานวนกลุ่มละ 3 ท่าน รวมเป็ น 9
ท่ า น พิ จ ารณาตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เพื่อจะ
นาไปใช้ทดลองกับนักเรี ยนนายสิ บตารวจ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ให้กรุ ณาหาค่าความเที่ยงตรงถูกต้องของแบบสอบถาม
3. ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน เช่ นเดี ยวกับแบบทดสอบ จากนั้นนาผล
คะแนนที่ ไ ด้ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC ตามสู ต ร โดยก าหนดเกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกับ
แบบทดสอบ ซึ่ งข้อคาถามในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 ทุกข้อ
สามารถนาไปเป็ นแบบสอบถามเพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติได้
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรั บปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนนายร้ อย
ตารวจ จานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นประชากรกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็ นบุคลากรผูเ้ ข้ารับ
การศึกษาอบรมของหน่วยศึกษาอบรมของตารวจ เช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
5. นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม จากนั้นใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha-coefficient) วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) คะแนนแต่ละข้อ
ต้อ งไม่ ต่ า กว่า 0.70 ซึ่ งผลการหาค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถาม จ านวน 97 ข้อ โดยหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ทั้งฉบับได้
0.75 โดยแบบสอบถามทุกข้อ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเกินกว่า 0.7 ทุกข้อ จึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถ
นาไปใช้สอบถามได้จริ ง
6. นาผลการวิเคราะห์มาเป็ นข้อมูลจัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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4. ขั้นตอนที่ 4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 กำรทดสอบควำมรู้ ทำงวิชำกำร
1. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อเสนอไปยังผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบที่ ผ่า นการปรั บ ปรุ ง จนมี คุ ณภาพในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้
พร้อมนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่ งด้วยตนเองพร้อมชี้ แจง
รายละเอียดของแบบทดสอบให้กบั ผูค้ วบคุมการทดสอบและแจ้งกาหนดวันรับแบบทดสอบคืน
3. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 10 แห่ง จานวน
รวม 3,646 คน
กลุ่ ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 10 แห่ ง
คานวณหาขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ 0.05
สามารถคานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 366 ตัวอย่าง กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม กระจายตามผล
การสอบภาควิชาการให้ครอบคลุ มทุกระดับในจานวนประมาณใกล้เคียงกัน เช่น ระดับเรี ยนดีมาก
ดี และพอใช้ จานวนตัวอย่างนักเรี ยนนายสิ บแสดงในตารางที่ 13
ตำรำงที่ 13 จานวนตัวอย่างนักเรี ยนนายสิ บตารวจในการทดสอบความรู ้ทางวิชาการ
นักเรียนนำยสิ บตำรวจ
จำนวนทั้งหมด
- กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
358
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1
358
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
299
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
396
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
400
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
250
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6
300
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
489
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 และ 9
296
- ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
500
รวม
3,646

จำนวนตัวอย่ำง
35
35
30
40
40
26
30
50
30
50
366
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4. ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบทดสอบ จากนั้นบันทึกข้อมูลจากแบบทดสอบลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
5. การประมวลผลคะแนนจากแบบทดสอบ ซึ่ งมี 93 ข้อ ได้คานวณผลออกเป็ นร้อยละ
เพื่อให้สอดคล้องกับการคานวณของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ให้สามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้
4.2 กำรประเมินควำมสำมำรถทำงกำรฝึ กหัดปฏิบัติรำชกำร
1. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อเสนอไปยังผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การขอข้อมู ลคะแนนการฝึ กหัด ปฏิ บ ัติ ร าชการ ซึ่ งเป็ นคะแนนของนักเรี ยนนายสิ บตารวจในศู น ย์
ฝึ กอบรมตารวจนั้น
2. คานวณหาขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ใช้ค่าความคลาดเคลื่ อนที่
จะยอมรั บได้ 0.05 สามารถคานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 366 ตัวอย่าง เลื อกโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
โดยจานวนตัวอย่างแต่ละศูนย์ฝึกอบรมจะมีจานวนเท่ากับการทดสอบความรู ้ทางวิชาการ
3. ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มาบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
4.3 กำรประเมินจิตสำนึกของนักเรียนนำยสิ บตำรวจ
1. ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อเสนอไปยังผูบ้ ริ หารสถานี ตารวจที่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจไปฝึ ก
ปฏิบตั ิราชการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประเมินจิตสานึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่ไปฝึ กปฏิบตั ิ
ราชการที่สถานีตารวจนั้นเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว โดยการใช้แบบประเมินที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. คานวณหาขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ใช้ค่าความคลาดเคลื่ อนที่
จะยอมรั บ ได้ 0.05 สามารถค านวณหาขนาดตัวอย่า งได้ 366 ตัวอย่า ง จานวนตัวอย่างแต่ ละศู นย์
ฝึ กอบรมจะมี จานวนเท่ ากับการทดสอบความรู ้ ทางวิชาการ มี วิธีการเลื อกตัวอย่างในเขตกรุ งเทพฯ
กาหนดเจาะจงเลื อกทุกกองบังคับการตารวจนครบาล รวม 9 กองบังคับการ กองบังคับการละ 1 สถานี
ตารวจนครบาล รวม 9 สถานี สถานีละ 4 คน รวม 35 ตัวอย่าง ส่ วนในเขตต่างจังหวัด กาหนดเจาะจงทุก
หน่วยงานระดับตารวจภาคทั้งประเทศ รวม 9 ภาค แต่ละภาคกาหนดหน่วยงานระดับกองบังคับการทุก
จังหวัด จังหวัดละ 3 – 5 คน ยกเว้นศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมีเพียง 3 จังหวัด จึง
กาหนดจังหวัดละ 17 คน เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่าง 366 ตัวอย่าง เท่ากับการทดสอบความรู ้ทางวิชาการ
จานวนตัวอย่างสาหรับการประเมินจิตสานึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ แสดงดังตารางที่ 14
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ตำรำงที่ 14 จานวนตัวอย่างนักเรี ยนนายสิ บตารวจในการประเมินจิตสานึก
นักเรียนนำยสิ บตำรวจ
- กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
- ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 และ 9
- ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม

จำนวนกอง
บังคับกำร
9
9
8
8
12
8
9
8
11
3
3,646

จำนวนแต่ ละ
กองบังคับกำร
4
4
4
5
4
4
4
6
3
17

จำนวนตัวอย่ำง
35
35
30
40
40
26
30
50
30
50
366

3. ผูว้ ิจยั นาข้อมู ลที่ได้จากสถานี ตารวจ มาบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4 กำรสอบถำมสภำพกำรปฏิบัติ/สภำพควำมเป็ นจริงของปัจจัย
1. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อเสนอไปยังผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ผ่านการปรั บปรุ งจนมี คุณภาพในระดับที่ ย อมรั บได้
พร้อมนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่ งด้วยตนเองพร้อมชี้ แจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามและแจ้งกาหนดวันรับแบบสอบถามคืน
3. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จานวน 10
แห่ง รวม 3,646 คน
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กลุ่ มตัวอย่า ง ประกอบด้วย นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
จานวน 10 แห่ง คานวณหาขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ได้ 366 ตัวอย่าง ตามตารางที่ 14
4. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม จากนั้นบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
5. ขั้นตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพการปฏิบตั ิ/สภาพความเป็ นจริ งของปัจจัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̅ ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
2. การวิเคราะห์สภาพประสิ ทธิ ผล สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
ซึ่งได้ปรับสเกลคะแนนของแบบทดสอบให้เป็ นค่าเดียวกับแบบประเมิน โดยกาหนดเกณฑ์การแปลง
ค่า ดังนี้
ค่าคะแนน 81 – 100
เท่ากับการประเมินระดับ 5
ค่าคะแนน 61 – 80
เท่ากับการประเมินระดับ 4
ค่าคะแนน 41 – 60
เท่ากับการประเมินระดับ 3
ค่าคะแนน 21 – 40
เท่ากับการประเมินระดับ 2
ค่าคะแนน 0 – 20
เท่ากับการประเมินระดับ 1
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
3.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ สถิ ติที่ใช้ คื อ
ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA)
3.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ
สถิติที่ใช้ คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ( r )
4. เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว นาปั จจัยที่ส่งผลมาทาเป็ นระบบการบริ หารวิชาการสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ (ฉบับร่ าง) โดยเรี ยงตามระดับน้ าหนักของสภาพการปฏิบตั ิ/สภาพความเป็ นจริ งแต่ละด้านที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผล
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6. ขั้นตอนที่ 6 กำรสรุ ปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนาข้อมูลปั จจัยแต่ละด้านที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่
ด้า นผูบ้ ริ หาร ด้า นผูส้ อน ด้า นสภาพแวดล้อม ด้านวัส ดุ อุปกรณ์ และด้านประสิ ทธิ ผลของศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจ จาแนกเป็ นปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และปัจจัยผลผลิต โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5
ท่าน ตามทฤษฎีระบบ นามาทาเป็ นระบบการบริ หารงานวิชาการ สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ฉบับ
ร่ าง) เรี ยงตามค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย โดยใช้แนวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008)
7. ขั้นตอนที่ 7 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู้เกีย่ วข้ อง
เป็ นการจัดการสนทนากลุ่ม ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู /อาจารย์ บุคลากร และพี่เลี้ยงนักเรี ยนนาย
สิ บตารวจฝึ กปฏิบตั ิงานที่สถานีตารวจ จานวน 9 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในระดับที่มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น และเพื่อให้ได้ระบบการบริ หารงานวิชาการที่เหมาะสม สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
1. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทาหนังสื อเสนอไปยังผูบ้ ริ หารกองบัญชาการ
ศึกษา ผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ และผูบ้ ริ หารสถานี ตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเชิญร่ วมสนทนากลุ่ม
2. ผูว้ ิจยั จัดการสนทนากลุ่ม ระหว่าง ผูป้ ฏิบตั ิ และผูบ้ ริ หาร จานวนรวม 9 คน เพื่อพิจารณา
ระบบการบริ หารงานวิชาการสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ฉบับร่ าง) ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความเหมาะสมของระบบการบริ หารวิชาการ
2.2 ความเป็ นไปได้ในการนาระบบการบริ หารวิชาการไปใช้
2.3 ความเป็ นประโยชน์ของระบบการบริ หารวิชาการ
2.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การคัดเลือกผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มดังนี้
3.1 ตัวแทนผูบ้ ริ หารกองบัญชาการศึ กษา ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ ที่ สามารถน า
ผลการวิจยั เสนอให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณานาไปใช้ได้ เป็ นประธานการประชุม
3.2 ตัว แทนผูบ้ ริ ห าร ของศู น ย์ฝึ กอบรมตารวจ ที่ รั บ ผิดชอบด้านงานวิช าการ
จานวน 2 คน
3.3 ตัวแทนผูบ้ ริ หาร ของกองบัญชาการศึกษา ที่รับผิดชอบด้านพัฒนาหลักสู ตร
จานวน 1 คน
3.4 ตัว แทนผูบ้ ริ ห าร ของกองบัญ ชาการศึ ก ษา ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้า นการประกัน
คุณภาพการศึกษา จานวน 1 คน
3.5 ตัวแทนอาจารย์ ของกองบัญชาการศึกษา จานวน 1 คน
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3.6 ตัวแทนอาจารย์ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จานวน 1 คน
3.7 ตัวแทนผูบ้ ริ หารฝ่ ายบริ การการศึกษา ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จานวน 1 คน
3.8 ตัว แทนผูป้ ระเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ จากสถานี ตารวจที่
นักเรี ยนนายสิ บตารวจไปฝึ กปฏิบตั ิงาน 1 คน
4. การประเมินระบบการบริ หารงานวิชาการ
4.1 สร้างแบบประเมินระบบเบื้องต้น เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ใน
การนาไปใช้ และประโยชน์ ของระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผล สาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ โดยนาประเด็นจากการสนทนากลุ่มมารวมกับรู ปแบบของระบบที่ ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นเป็ นข้อ
คาถามได้ 7 ข้อ
2) การหาค่าความตรงของแบบประเมิ น (index of item-objective congruence : IOC) เพื่อ
หาสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ในการประเมิน โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 คน เป็ นผูต้ รวจ
พิจารณาค่ า ความตรง ให้เกณฑ์ใ นการตรวจพิ จารณาข้อการประเมิ น เช่ นเดี ยวกับ แบบทดสอบ
จากนั้น น าผลคะแนนที่ ไ ด้จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC ตามสู ต ร โดยก าหนดเกณฑ์
เช่นเดียวกับแบบทดสอบ
3) ผลการคานวณคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.50-1.00 ทุกข้อ ซึ่ งแสดงว่ามี ค่าความเที่ ยงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการประเมิ น
สามารถนาไปเป็ นแบบประเมินระบบการบริ หารวิชาการที่ผวู ้ ิจยั ทาขึ้นได้
4) ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมิน ไปให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ตอบแบบประเมิน
5) ผูว้ ิจยั นาแบบประเมิน ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึ กข้อมู ล จากแบบสอบถามลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้วิเคราะห์
ข้อมูล
8. ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรำยงำนระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร
การจัดทารายงานระบบการบริ หารงานวิชาการ สาหรับศู นย์ฝึกอบรมตารวจ โดยการนา
ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสัมมนามาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) สรุ ปประเด็นสาระสาคัญ มาปรับปรุ งแก้ไขระบบการบริ หารงานวิชาการ สาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจ (ฉบับร่ าง) ให้มี ความสมบู รณ์ และเหมาะสมมากขึ้ น เพื่ อ เป็ นรายงานการวิจ ัย ระบบการ
บริ หารงานวิชาการ สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจยั สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 16
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1. วิเครำะห์เอกสำร
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ

กรอบแนวคิด

2. สัมมนำผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและพิจารณาขอบเขตการดาเนินงาน
และปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

กรอบของปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการ

3. สร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ
นาผลจากการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒินามากาหนดโครงสร้างของตัวแปร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย

4. เก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร (นักเรียนนายสิบตารวจ)

แฟ้มข้อมูล
จากเครื่องมือการวิจยั

5. วิเครำะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์

สภาพการปฏิบัติ
สภาพประสิทธิผล
และค่าสหสัมพันธ์

6. สรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทา
เป็นระบบการบริหารงานวิชาการ

ระบบการบริหารงานวิชาการ
(ฉบับร่าง)

7 กำรจัดสัมมนำผู้เกีย่ วข้อง
ผู้ปฏิบตั ิและผูบ้ ริหาร พิจารณาระบบการบริหารงานวิชาการ
ที่เหมาะสม

ข้อแนะนาปรับปรุงระบบ
การบริหารงานวิชาการ

8. จัดทำรำยงำน
ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานวิชาการ ให้สมบูรณ์

ระบบการบริหารงานวิชาการ
(ฉบับสมบูรณ์)

ภำพที่ 16 ขั้นตอนการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงานวิช าการ
สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผลส าหรั บ ศู นย์ฝึกอบรมตารวจ ส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สถานสภาพของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
1.1 สภาพการปฏิบตั ิ
1.2 สภาพประสิ ทธิผล
1.3 อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
2.1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
2.2 ค่าสหสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ
2.3 จาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ
2.4 วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากคาถามปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 3 พัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผล
ส่ วนที่ 4 สรุ ปประเด็นการสนทนากลุ่ม และประเมินระบบการบริ หารงานวิชาการ
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1. ส่ วนที่ 1 สถานสภาพของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
1.1 สภาพการปฏิบัติเกีย่ วกับปัจจัยด้ านต่ างๆ ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและประมวลแนวความคิดจากแนวคิดทฤษฎี นักวิชาการ ผลงานวิจยั
แล้วนามาประยุกต์ใช้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสภาพแวดล้อม โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
1) สภาพการปฏิบัติเกีย่ วกับปัจจัยด้ านต่ างๆ ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจในภาพรวม
สภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจในภาพรวม สามารถแสดงได้
ในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจในภาพรวม
ปัจจัย
ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อน
สภาพแวดล้อม
วัสดุอุปกรณ์
เฉลี่ย

𝑥̅
4.05
3.94
3.66
3.66
3.83

S.D.
0.49
0.46
0.61
0.59
0.45

(N = 366)
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 15 แสดงข้อมูลสภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจใน
ภาพรวม พบว่า สภาพการปฏิ บตั ิของศูนย์ฝึกอบรมตารวจในภาพรวม สู งที่สุ ดได้แก่ ผูบ้ ริ หาร (4.05)
รองลงมาได้แก่ ผูส้ อน (3.94) สภาพแวดล้อม (3.66) และวัสดุอุปกรณ์ (3.66)
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2) สภาพการปฏิบัติด้านผู้บริหารในภาพรวม ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หารในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หารในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

เฉลี่ย

4.00
3.89
4.00
3.97
4.06
3.93
3.93
3.95
4.06
4.00
3.97

0.49
0.59
0.56
0.63
0.57
0.67
0.60
0.57
0.54
0.54
0.45

2. การนานโยบายสู่ การปฏิบัติ
2.1 มีการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ
2.2 มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
2.3 มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน
2.4 มีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย
2.5 มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ
2.6 มีกลไกการกากับติดตาม
2.7 มีการควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย
เฉลี่ย

4.16
4.11
4.10
4.10
3.99
3.98
4.04
4.07

0.63
0.60
0.60
0.61
0.68
0.63
0.57
0.55

ปัจจัยด้ านผู้บริหาร
1. ภาวะผู้นา
1.1 มีความมัน่ ใจในตนเอง
1.2 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
1.3 มีความอดทนต่อภาวะกดดัน
1.4 มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
1.5 มีวสิ ัยทัศน์
1.6 อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
1.7 มีความคิดริ เริ่ ม
1.8 มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
1.9 มีมนุษยสัมพันธ์
1.10 ยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
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ตารางที่ 16 สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หารในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

เฉลี่ย

4.13
3.99
4.01
4.04
4.00
3.97
4.03

0.67
0.67
0.64
0.60
0.69
0.68
0.59

เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมด้านผูบ้ ริ หาร

4.08
4.13
4.10
4.04
4.13
4.18
4.12
4.11
4.05

0.67
0.64
0.63
0.62
0.64
0.63
0.66
0.58
0.49

3. การบริหารวิชาการ
3.1 มีการวางแผน
3.2 มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน
3.3 มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
3.4 มีเอกภาพดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3.5 มีการประสานงานความสามัคคี
3.6 มีการติดตามและประเมินผล
4. ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี
4.1 มีความเสี ยสละ
4.2 มีความซื่อสัตย์
4.3 มีความยุติธรรม มีเหตุผล
4.4 มองโลกในแง่ดี
4.5 วางตัวเป็ นกลาง
4.6 มีความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน
4.7 มีความห่วงใยผูร้ ่ วมงาน

จากตารางที่ 16 แสดงข้อมูลสภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หารในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
พบว่า สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หารซึ่ งมี 4 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.05) โดยสภาพการ
ปฏิบตั ิที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี (4.11 ) รองลงมาได้แก่ การ
นานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ (4.07) การบริ หารงานวิชาการ (4.07) และภาวะผูน้ า (3.97)
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สภาพการปฏิ บตั ิของผูบ้ ริ หารที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด ด้านภาวะผูน้ า คือ ความมีวิสัยทัศน์ และมี
มนุ ษยสัมพันธ์ (4.06) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ ใจในตนเอง ความอดทนต่อภาวะกดดัน และการยึด
ระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน (4.00) ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การสร้ างแรงจูงใจให้
บุคลากร (3.95) การอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากรและความคิดริ เริ่ ม (3.93) และวุฒิภาวะทางอารมณ์
(3.89) ตามลาดับ
สภาพการปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิ บ ตั ิ คือ การ
กาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ (4.16) รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิที่ชดั เจน (4.11) การกาหนดทิศ
ทางการพัฒ นาร่ ว มกัน และการส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบาย (4.10) การควบคุ ม ดู แ ลการ
ดาเนิ นการตามนโยบาย (4.04) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณ (3.99) และกลไกการกากับ
ติดตาม (3.98) ตามลาดับ
สภาพการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ด้านการบริ หารงานวิชาการ คือ การวางแผน
(4.13) รองลงมาได้แก่ เอกภาพดาเนิ นงานไปในทิศทางเดี ยวกัน (4.04) การกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ (4.01) การประสานงานความสามัคคี (4.00) การกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน
(3.99) และการติดตามและประเมินผล (3.97) ตามลาดับ
สภาพการปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุด ด้านความมี คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ น
แบบอย่างที่ดี คือ ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน (4.18) รองลงมาได้แก่ ความซื่ อสัตย์และการวางตัวเป็ น
กลาง (4.13) ความห่ วงใยผูร้ ่ วมงาน (4.12) ความยุติธรรม มีเหตุผล (4.10) ความเสี ยสละ (4.08) และ
การมองโลกในแง่ดี (4.04)
3) สภาพการปฏิบัติด้านผู้สอนในภาพรวม ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูส้ อนในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แสดงในตารางที่ 17

175

ตารางที่ 17 สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูส้ อนในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

เฉลี่ย

4.04
4.00
4.09
3.97
3.95
4.05
4.01
3.93
3.99
4.00

0.56
0.62
0.60
0.60
0.63
0.59
0.62
0.65
0.59
0.50

2. ความรู้ /ประสบการณ์ วชิ าชี พ
2.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน
2.2 เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 มีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
2.4 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร
2.5 มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
2.6 สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้
2.7 สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชา
เฉลี่ย

3.89
3.99
3.93
3.95
3.92
3.80
3.85
3.90

0.72
0.66
0.64
0.61
0.61
0.69
0.66
0.56

ปัจจัยด้ านผู้สอน
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม
1.2 มีความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน
1.3 มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่
1.4 ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 ใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ทนั สมัย
1.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1.7 มีการดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์
1.8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
1.9 มีความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 17 สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูส้ อนในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ต่อ)
ปัจจัยด้ านผู้สอน
3. แรงจูงใจ
3.1 ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
3.2 มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
3.3 มีความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.4 มีความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.5 อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู
เฉลี่ย
4. พฤติกรรมการสอน
4.1 จัดเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ
4.2 ใช้ความรู ้ความสามารถของตนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4.3 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
4.4 ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรี ยนรู ้
4.5 เลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม
4.6 มีวธิ ี การถ่ายทอดความรู ้ที่หลากหลาย
4.7 ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.8 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
4.9 มีมนุษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
4.10 มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
4.11 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมด้านผูส้ อน

̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

4.00
4.03
4.02
4.00
3.84
3.98

0.63
0.59
0.60
0.58
0.68
0.53

3.78

0.60

3.89

0.54

3.78
3.84

0.62
0.61

3.91
3.88
3.86
3.95
3.96
3.95
3.92

0.60
0.66
0.58
0.57
0.59
0.62
0.67

3.89
3.94

0.49
0.46
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จากตารางที่ 17 แสดงข้อมูลสภาพการปฏิบตั ิด้านผูส้ อนในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
พบว่า สภาพการปฏิ บตั ิ ด้านผูส้ อนซึ่ งมี 4 ตัวแปร มี ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.94) โดยปั จจัยที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล (4.00) รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจ (3.98) ความรู ้และประสบการณ์
วิชาชีพ (3.90) และ พฤติกรรมการสอน (3.89)
สภาพการปฏิบตั ิที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของผูส้ อน ด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล คือ ความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ (4.09) รองลงมาได้แก่ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.05) คุณธรรมจริ ยธรรม (4.04) การ
ดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์ (4.01) ความหนักแน่ น อดกลั้น และอดทน (4.00) ความยุติธรรม
ต่อผูเ้ รี ยน (3.99) การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ (3.97) การใฝ่ หาความรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสารที่
ทันสมัย (3.95) และการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (3.93) ตามลาดับ
สภาพการปฏิบตั ิที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของผูส้ อน ด้านความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ คือ เข้าใจการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (3.99) รองลงมาได้แก่ ความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร (3.95)
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ (3.93) ประสบการณ์ดา้ นการสอน (3.92) วุฒิการศึกษาตรง
กับรายวิชาที่สอน (3.89) ความสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหาของวิชา (3.85) และความสามารถในการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ (3.80) ตามลาดับ
สภาพการปฏิบตั ิที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของผูส้ อน ด้านแรงจูงใจ คือ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พครู (4.03)
รองลงมาได้แก่ ความมุ่ ง มัน่ ในการสอนและพัฒ นาผู เ้ รี ย น (4.02) การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของ
หน่ วยงานและความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา (4.00) และการอุทิศตนเพื่อผดุ งเกี ยรติแห่ ง
วิชาชีพครู (3.84)
สภาพการปฏิ บตั ิ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของผูส้ อน ด้านพฤติกรรมการสอน คือ มนุ ษยสัมพันธ์ ต่อ
ผูเ้ รี ยน (3.96) รองลงมาได้แก่ ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ย นและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(3.95) การนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (3.92) การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอน
อย่างเหมาะสม (3.91) การใช้ความรู ้ ค วามสามารถของตนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (3.89) วิธีการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ ห ลากหลาย (3.88) การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผูเ้ รี ย น (3.86) เทคนิ คการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้ (3.84) การจัดเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ และ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน (3.78) ตามลาดับ
4) ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมทีม่ ีอยู่ในภาพรวม ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอยูใ่ นภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แสดงในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอยูใ่ นภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ด้ านสภาพแวดล้อม
1. อาคารสถานที่
1.1 มีความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
1.2 มีความแข็งแรงทนทาน
1.3 มีความพร้อมใช้งาน
1.4 มีการกาหนดการใช้ที่เหมาะสม
1.5 มีส่ิ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
1.6 มีการดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
1.7 มีระบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่างๆ
1.8 มีการใช้อย่างคุม้ ค่า
เฉลี่ย
2. แหล่ งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา
2.1 มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
2.2 มีสนามกีฬา
2.3 มีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ
2.4 มีหอ้ งสมุด
2.5 มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย
2.6 มีการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
2.7 มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
2.8 มีการตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมด้านสภาพแวดล้อม

̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

3.82
3.86
3.80
3.68
3.62
3.65
3.67
3.77
3.73

0.75
0.73
0.69
0.74
0.74
0.73
0.68
0.70
0.61

3.55
3.68
3.50
3.61
3.55
3.60
3.65

0.83
0.76
0.78
0.89
0.87
0.78
0.75

3.62
3.59
3.66

0.79
0.71
0.61

จากตารางที่ 18 แสดงข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอยูใ่ นภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมซึ่ งมี 2 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.66) ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ อาคารสถานที่ (3.73) รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู ้ (3.59)
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ปั จจัยมีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ด้านอาคารสถานที่ คือ มีความแข็งแรงทนทาน (3.86) รองลงมาได้แก่
ความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน (3.82) ความพร้อมใช้งาน (3.80) การใช้อย่างคุม้ ค่า (3.77) และการ
กาหนดการใช้ที่เหมาะสม (3.68) ระบบการป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ หรื ออันตรายต่างๆ (3.67) การดู แล
รักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ (3.65) และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ (3.62) ตามลาดับ
ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดด้านแหล่งเรี ยนรู ้ คือ สนามกีฬา (3.68) รองลงมาได้แก่ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อ
ต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (3.65) การตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ (3.62) ห้องสมุด (3.61) การ
วางแผนการบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู ้ (3.60) แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ พี ย งพอและหลากหลาย (3.55) และ
สวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ (3.50) ตามลาดับ
5) ปัจจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์ ทมี่ ีอยู่ในภาพรวม ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แสดงในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. การมีวสั ดุอุปกรณ์
1.1 มีจานวนอย่างเพียงพอ
1.2 มีความปลอดภัย
1.3 มีความยืดหยุน่ ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่างได้
1.4 มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
1.5 มีความเหมาะสมในการใช้งาน
1.6 มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.7 มีอินเทอร์ เน็ต
เฉลี่ย
2. การใช้ วสั ดุอุปกรณ์
2.1 มีการนามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ
2.2 มีการนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ
2.3 มีการนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน
2.4 มีการนามาใช้ประเมินผล
2.5 มีการนามาใช้วจิ ยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 มีการบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมด้านวัสดุอุปกรณ์

N

̅
𝒙

(N = 366)
S.D.

3.50
3.72
3.76
3.83
3.78
3.51
3.72
3.69

0.75
0.70
0.66
0.61
0.64
0.99
0.73
0.60

3.70
3.67
3.67
3.68
3.53
3.55
3.63
3.66

0.65
0.65
0.66
0.70
0.82
0.81
0.66
0.59

จากตารางที่ 19 แสดงข้อมูลปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ซ่ ึ งมี 2 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.66) ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่มีอยูใ่ นภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ การมีวสั ดุอุปกรณ์ (3.69) รองลงมาคือ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ (3.63)
ปั จจัยที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด ด้านการมี ว สั ดุ อุ ปกรณ์ คื อ มี ประสิ ทธิ ภาพในการท างาน (3.83)
รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้งาน (3.78) ความยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่างได้
(3.76) อินเทอร์ เน็ตและความปลอดภัยในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ (3.72) เครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.51) และ
จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ (3.50) ตามลาดับ
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ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ด้านการใช้วสั ดุอุปกรณ์ คือ นามาใช้ในการวางแผนงานด้านวิชาการ
(3.70) รองลงมาได้แก่ การนามาใช้ประเมินผล (3.68) การนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการและ
จัดการเรี ยนการสอน (3.67) การบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ (3.55) และการนามาใช้วิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (3.53) ตามลาดับ
1.2 สภาพประสิ ทธิผล
การวัดประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ โดยนาแนวคิดเกณฑ์ที่มีประสิ ทธิผลของสถานศึกษา
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ของ Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel (2005) และนักวิชาการอี กหลายท่ านมา
พิจารณาร่ วมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ แล้ว
กาหนดเป็ นความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึก
ของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ แสดงในตารางที่ 20 โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีประสิ ทธิผลในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีประสิ ทธิผลในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีประสิ ทธิผลในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีประสิ ทธิผลในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีประสิ ทธิผลในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 20 ประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ประสิ ทธิผล
- ความรู ้
- ความสามารถ
- จิตสานึก
เฉลี่ย

̅
𝒙
3.25
4.78
4.66
4.23

S.D.
0.61
0.44
0.48
0.32

(N = 366)
ระดับ
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 20 แสดงข้อมูลประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ พบว่าประสิ ทธิ ผลของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.23) โดยความรู ้ ของนักเรี ยนนายสิ บตารวจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.25) ความสามารถและจิตสานึกอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.78 และ 4.66)
ประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจแต่ละศูนย์ฝึกอบรม ปรากฏในภาคผนวก
1.3 อัตลักษณ์ ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นสถาบันที่พฒั นาและเตรี ยมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมจาก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จะต้องมี ค วามสมบู รณ์ ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ เป็ นตารวจดี สู่สังคม โดยศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. ด้ านความรู้ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นสถาบันมุ่งมัน่ เสริ มสร้างปัญญา พัฒนาความรู ้ดา้ น
วิชาการ เชี่ยวชาญกฎหมาย
2. ด้ านความสามารถศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นสถาบันสร้างความเป็ นมืออาชี พในวิชาชี พ
ตารวจ เชี่ยวชาญยุทธวิธี และปฏิบตั ิการ ฝึ กให้เหมือนจริ งสร้างความชานาญในวิชาชีพ มีทกั ษะการ
ต่อสู ้ป้องกัน ยิงปื นเป็ นเลิศ แกร่ งกล้าและเชี่ ยวชาญด้านการฝึ ก ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ ความเป็ น
สากล
3. ด้ านจิตสานึก ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นสถาบันผลิ ตตารวจอาชี พ ที่ยึดมัน่ คุ ณธรรม มี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบและวินยั เป็ นเลิศ มีจิตอาสาพร้อมที่จะบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่
ประชาชน
4. ด้ านร่ างกาย ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นสถาบันที่พฒั นาร่ างกาย ให้มีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรง
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ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
2.1 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ( r ) ของปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ในภาพรวม ปรากฏผลตามตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ในภาพรวม
(N = 366)
ผู้บริหาร
ผู้สอน สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ประสิ ทธิผล
1.000
0.617**
0.415*
0.471**
0.843**
- ผู้บริ หาร
1.000
0.563**
0.586**
0.715**
- ผู้สอน
1.000
0.520**
- สภาพแวดล้อม
1.000
0.510**
- วัสดุอุปกรณ์
จากตารางที่ 21 แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อประสิ ทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ที่ส่งผลสู งที่สุดต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน
วิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ คือ ด้านผูบ้ ริ หาร (0.843) รองลงมาได้แก่ดา้ นผูส้ อน (0.715) ด้าน
สภาพแวดล้อม (0.520) และด้านวัสดุอุปกรณ์ (0.510)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจในภาพรวม ปรากฏผลดังภาพที่ 17
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ภาวะผู้นา (3.98)
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (4.07)
การบริหารวิชาการ (4.03)

ด้าน
ผู้บริหาร
(4.05)

ด้านสภาพ
แวดล้อม
(3.66)

ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ (3.90)
แรงจูงใจ (3.98)
พฤติกรรมการสอน (3.89)

0.617**
ด้าน
ผู้สอน
(3.94)

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (3.59)
ประสิทธิผลของ
ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ
(4.23)

ความมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (4.11)

คุณลักษณะส่วนบุคคล (4.00)

อาคารสถานที่ (3.73)

นักเรียนนายสิบตารวจที่มีความรู้ (3.25)
นักเรียนนายสิบตารวจที่มีความสามารถ (4.78)
นักเรียนนายสิบตารวจที่มีจติ สานึก (4.66)

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์
(3.66)

การมีวัสดุอุปกรณ์ (3.69)
การใช้วัสดุอุปกรณ์ (3.63)

ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ในภาพรวม
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จากภาพที่ 17 แสดงความสั มพันธ์ ของปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงาน
วิชาการรวม ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ในภาพรวม พบว่า ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารซึ่ งพิจารณาจากปั จจัยย่อย 4
ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผูน้ า การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการ และความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และเป็ นแบบอย่างที่ ดี มี ความสั มพันธ์ ก ับประสิ ทธิ ผลของศู นย์ฝึ กอบรมตารวจมากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นทั้ง
ความสัมพันธ์โดยตรง (0.843) และผ่านทางผูส้ อน (0.617) สภาพแวดล้อม (0.415) และวัสดุอุปกรณ์ (0.471)
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านผูส้ อน ซึ่ งพิจารณาจากปั จจัยย่อย 4 ปั จจัย ได้แก่ คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้ /
ประสบการณ์วิชาชี พ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจโดยตรง (0.715) และผ่านทางสภาพแวดล้อม (0.563) และวัสดุอุปกรณ์ (0.586) ส่ วนปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ งพิจารณาจากปั จจัยย่อย 2 ปั จจัย ได้แก่ อาคารสถานที่ และแหล่งเรี ยนรู ้ทางการศึกษา
และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ งพิ จารณาจากปั จจัยย่อย 2 ปั จจัย ได้แก่ การมี และการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ต่างมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจโดยตรง (0.520 และ 0.510 ตามลาดับ)
2.2 ค่ าสหสั มพันธ์ ของปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ผูว้ ิจ ัย วิเคราะห์ ค่ าสหสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตได้ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ปรากฏตามตารางที่ 22

186

ตารางที่ 22 สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ

Lea01
Lea02
Lea03
Lea04
Tea01
Tea02
Tea03
Tea04
Pla01
Pla02
Equ01
Equ02

Lea01

Lea02

Lea03

Lea04

Tea01

Tea02

Tea03

Tea04

Pla01

Pla02

Equ01

Equ02

Vตาม

1.000

0.752**

0.749**

0.710**

0.674**

0.508**

0.586**

0.578**

0.397**

0.352**

0.400**

0.426**

0.709**

1.000

0.863**

0.752**

0.615**

0.422**

0.464**

0.471**

0.469**

0.299**

0.434** 0.470**

0.727**

1.000

0.717**

0.587**

0.406**

0.438**

0.474**

0.433**

0.294**

0.426** 0.453**

0.699**

1.000

0.565**

0.338**

0.480**

0.383**

0.374**

0.207**

0.274** 0.324**

0.642**

1.000

0.704**

0.640**

0.710**

0.498**

0.453**

0.511** 0.613**

0.734**

1.000

0.709**

0.708**

0.401**

0.504**

0.368** 0.510**

0.623**

1.000

0.738**

0.307**

0.341**

0.251** 0.419**

0.601**

1.000

0.578**

0.602**

0.554** 0.660**

0.707**

1.000

0.700**

0.705** 0.782**

0.665**

1.000

0.705**

0.728**

0.598**

1.000

0.763**

0.636**

1.000

0.690**
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จากตารางที่ 22 แสดงข้อมู ลสหสั มพันธ์ ของตัว แปรสั ง เกตได้ ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานวิชาการ พบว่าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จานวน 12 ตัว
แปร ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ( r ) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 144
คู่ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สถิติสาคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05 คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และมี
ความสั ม พัน ธ์ (r) ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ทั้ง หมด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.00 โดยมี ข นาดของ
ความสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.207 ถึง 0.863 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด ดังนี้
ตัวแปรที่ สังเกตได้ด้านผูบ้ ริ หารที่ ส่ งผลสู งที่ สุ ดต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงาน
วิช าการของศู นย์ฝึกอบรมตารวจ คื อการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ รองลงมาได้แก่ ภาวะผูน้ า การ
บริ หารงานวิชาการ และความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี ตามลาดับ
ตัวแปรที่สังเกตได้ดา้ นผูส้ อนที่ส่งผลสู งที่สุดต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ คือ คุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คล รองลงมาได้แก่ พฤติก รรมการสอน ความรู ้ /
ประสบการณ์วชิ าชีพ และแรงจูงใจ ตามลาดับ
ตัวแปรที่สังเกตได้ดา้ นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลสู งที่สุดต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ คืออาคารสถานที่ รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ตัวแปรที่สังเกตได้ดา้ นวัสดุอุปกรณ์ ที่ส่งผลสู งที่สุดต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ คือ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ การมีวสั ดุอุปกรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของผูบ้ ริ หารที่มีค่าสู งสุ ดคือ การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิกบั การ
บริ หารงานวิชาการ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.863 รองลงมา ได้แก่ ภาวะผูน้ ากับการนานโยบายสู่ การ
ปฏิ บตั ิ และการนานโยบายสู่ การปฏิ บ ตั ิ กบั ความมี คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่า งที่ ดี มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.752 เท่ากัน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของผูส้ อนที่มีค่าสู งสุ ดคือ แรงจูงใจกับพฤติกรรมการสอน มีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กับ 0.738 รองลงมาได้แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับ พฤติ ก รรมการสอน มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.710 ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพกับแรงจูงใจ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.709 และ
ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพกับพฤติกรรมการสอน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.708 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสภาพแวดล้อม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.700
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของวัสดุอุปกรณ์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.763
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สหสั มพันธ์ ของประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ( r ) ของประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ปรากฏตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 สหสัมพันธ์ของประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการ
ปัจจัย
ความรู้
ความสามารถ
จิตสานึก

ความรู้
1.00

ความสามารถ
-0.01
1.00

(N = 366)
จิตสานึก
0.24**
0.20
1.00

จากตารางที่ 23 แสดงข้อมูลสหสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ พบว่าผลการ
วิ เ คราะห์ สหสั มพันธ์ ของประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ จ านวน 3 ด้า น ซึ่ งได้แ ก่ ความรู ้
ความสามารถ และจิ ต ส านึ ก ด้ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น พบว่ า ความรู ้ มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจิตสานึกค่อนข้างน้อย โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.24 แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
2.3 การจาแนกปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ มีตวั แปรแฝง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์
และด้านประสิ ทธิ ผลของศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เมื่อพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานวิช าการ ของศู นย์ฝึกอบรมตารวจ ที่ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูบ้ ริ ห าร ด้านผูส้ อน ด้า น
สภาพแวดล้อ ม ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาว่า ปั จ จัย ใดเป็ นปั จ จัย น าเข้า และปั จ จัย ใดเป็ น
กระบวนการ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิจ านวน 5 ท่ า น ซึ่ ง เมื่ อ จาแนกปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริ หารงานวิชาการตามทฤษฎีระบบแล้ว สามารถแบ่งได้โดยเรี ยงตามค่าน้ าหนักของความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ดังนี้
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1. ปัจจัยนาเข้ า
1.1 ปัจจัยนาเข้ าด้ านผู้บริหาร
ปัจจัยนาเข้าด้านผูบ้ ริ หาร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ ปรากฏดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ปัจจัยนาเข้าด้านผูบ้ ริ หาร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ

-

ปัจจัยนาเข้ าด้ านผู้บริ หาร
ความมัน่ ใจในตนเอง
ความมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
ความอดทนต่อภาวะกดดัน
ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
ความมีวสิ ัยทัศน์
ความคิดริ เริ่ ม
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
มนุษยสัมพันธ์
การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
การกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ
การวางแผน
ความเสี ยสละ
ความซื่อสัตย์
ความยุติธรรม มีเหตุผล
การมองโลกในแง่ดี
การวางตัวเป็ นกลาง
ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน
ความห่วงใยผูร้ ่ วมงาน

̅
𝒙
4.00
3.89
4.00
3.97
4.06
3.93
3.95
4.06
4.00
4.16
4.13
4.08
4.13
4.10
4.04
4.13
4.18
4.12

(N = 366)
S.D.
0.49
0.59
0.56
0.63
0.57
0.60
0.57
0.54
0.34
0.63
0.67
0.67
0.64
0.63
0.62
0.64
0.63
0.66

จากตารางที่ 24 แสดงข้อมูลปั จจัยนาเข้าด้านผูบ้ ริ หาร พบว่า ปั จจัยนาเข้าด้านผูบ้ ริ หารที่มีค่า
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการสู งสุ ดคือ ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน
(4.18) รองลงมาได้แก่ การกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ (4.16) ความซื่อสัตย์ (4.13) การวางแผน (4.13)
การวางตัวเป็ นกลาง (4.13) ความห่ วงใยผูร้ ่ วมงาน (4.13) ความยุติธรรม มีเหตุผล (4.11) ความเสี ยสละ

190

(4.08) ความมีวิสัยทัศน์ (4.06) มนุ ษยสัมพันธ์ (4.06) การมองโลกในแง่ดี (4.04) ความมัน่ ใจในตนเอง
(4.00) ความอดทนต่อภาวะกดดัน (4.00) การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน (4.00) ความเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การสร้ างแรงจูงใจให้บุคลากร (3.95) ความคิ ดริ เริ่ ม (3.93) และ ความมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (3.89)
1.2 ปัจจัยนาเข้ าด้ านผู้สอน
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยนาเข้าด้านผูส้ อน ปรากฏดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ปัจจัยนาเข้าด้านผูส้ อน

-

ปัจจัยนาเข้ าด้ านผู้สอน
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่
การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มนุษย์สัมพันธ์
การดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์
ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน
วุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน
ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร
ประสบการณ์ดา้ นการสอน
ความสามารถการออกแบบการเรี ยนรู ้
ความสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาของวิชา
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา

̅
𝒙
4.04
4.00
4.09
3.97
4.05
4.01
3.99
3.89
3.99
3.93
3.95
3.92
3.80
3.85
4.03
4.02
4.00

(N = 366)
S.D.
0.56
0.62
0.60
0.60
0.59
0.62
0.59
0.72
0.66
0.64
0.61
0.61
0.69
0.66
0.59
0.60
0.58
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ตารางที่ 25 ปัจจัยนาเข้าด้านผูส้ อน (ต่อ)
ปัจจัยนาเข้ าด้ านผู้สอน
- การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ
- การเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- มนุษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน

̅
𝒙
3.84
3.78
3.95
3.96

(N = 366)
S.D.
0.68
0.60
0.57
0.59

จากตารางที่ 25 แสดงข้อมูลปัจจัยนาเข้าด้านผูส้ อน พบว่าปั จจัยนาเข้าด้านผูส้ อนที่มีค่าน้ าหนัก
สู ง สุ ด คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบและเอาใจใส่ ต่ อ หน้า ที่ (4.09) รองลงมาได้แ ก่ มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ (4.05)
คุณธรรมจริ ยธรรม (4.04) ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พครู (4.03) ความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
(4.02) การดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์ (4.01) ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน (4.00) ความ
ตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา (4.00) ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน (3.99) ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน (3.99) การปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ (3.97) มนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (3.96)
ความสามารถด้า นการใช้ภาษาการสื่ อ สาร (3.95) ความสามารถตรงกับ งานที่ รั บ ผิ ดชอบ (3.93)
ประสบการณ์ดา้ นการสอน (3.92) วุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน (3.89) ความสามารถเชื่ อมโยง
เนื้ อหาของวิชา (3.85) การอุทิศตนเพื่อผดุ งเกียรติแห่ งวิชาชี พ (3.84) ความสามารถการออกแบบการ
เรี ยนรู ้ (3.80) และการเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ (3.78)
1.3 ปัจจัยนาเข้ าด้ านสภาพแวดล้อม
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยนาเข้าด้านสภาพแวดล้อม ปรากฏดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ปัจจัยนาเข้าด้านสภาพแวดล้อม

-

ปัจจัยนาเข้ าด้ านสภาพแวดล้อม
ความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
ความแข็งแรงทนทาน
ความพร้อมใช้งาน
การกาหนดการใช้ที่เหมาะสม
การมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
การดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
การมีระบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตราย
ต่างๆ
การมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
การมีสนามกีฬา
การมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ
การมีหอ้ งสมุด
การมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย

̅
𝒙
3.82
3.86
3.80
3.68
3.62
3.65
3.67

(N = 366)
S.D.
0.75
0.73
0.69
0.74
0.74
0.73
0.68

3.55
3.68
3.50
3.61
3.55

0.83
0.76
0.78
0.89
0.87

จากตารางที่ 26 แสดงข้อ มู ล ปั จ จัย น าเข้า ด้า นสภาพแวดล้อ ม พบว่ า ปั จ จัย น าเข้า ด้า น
สภาพแวดล้อมที่มีค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ ความแข็งแรงทนทาน (3.86) รองลงมาได้แก่ ความเพียงพอกับ
จานวนผูเ้ รี ยน (3.82) ความพร้อมใช้งาน (3.80) การมีสนามกีฬา (3.68) การมีระบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
หรื ออันตรายต่างๆ (3.67) มีการดู แลรั กษาให้เอื้ อต่อการใช้ประโยชน์ (3.65) มี การกาหนดการใช้ที่
เหมาะสม (3.62) การมี สิ่งอานวยความสะดวกที่ เพียงพอ (3.62) การมี ห้องสมุด (3.61) การมี แหล่ ง
เรี ยนรู ้ที่เพียงพอ (3.55) การมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย (3.55) และการมีสวนหย่อมมุมพักผ่อน
หย่อนใจ (3.50)
1.4 ปัจจัยนาเข้ าด้ านวัสดุอุปกรณ์
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยนาเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ ปรากฏดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 ปัจจัยนาเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยนาเข้ าด้ านวัสดุอุปกรณ์
การมีจานวนอย่างเพียงพอ
ความปลอดภัย
ความยืดหยุน่ ในการใช้ประโยชน์
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
ความเหมาะสมในการใช้งาน
การมีเครื่ องคอมพิวเตอร์
การมีอินเทอร์เน็ต

-

̅
𝒙
3.50
3.72
3.76
3.83
3.78
3.51
3.72

(N = 366)
S.D.
0.75
0.70
0.66
0.61
0.64
0.99
0.73

จากตารางที่ 27 แสดงข้อมูลปั จจัยนาเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจัยนาเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่มีค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ ความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (3.83) รองลงมาได้แก่ มีความเหมาะสมใน
การใช้งาน (3.78) มีความยืดหยุน่ ในการใช้ประโยชน์ (3.76) มีความปลอดภัย (3.72) การมีอินเทอร์ เน็ต
(3.72) การมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.51) และการมีจานวนอย่างเพียงพอ (3.50)
2. กระบวนการ
2.1 กระบวนการด้ านผู้บริหาร
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการด้านผูบ้ ริ หาร ปรากฏดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 กระบวนการด้านผูบ้ ริ หาร

-

กระบวนการด้ านผู้บริหาร
อดทนต่อภาวะกดดัน
เป็ นผูน้ าทางวิชาการ
อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
ใช้ระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
กาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน

̅
𝒙
4.00
3.97
3.93
4.00
4.11
4.10

(N = 366)
S.D.
0.56
0.63
0.67
0.54
0.60
0.60
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ตารางที่ 28 กระบวนการด้านผูบ้ ริ หาร (ต่อ)

-

กระบวนการด้ านผู้บริหาร
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ
ใช้กลไกการกากับติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย
วางแผนปฏิบตั ิงาน
กาหนดหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน
กระจายอานาจความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
มีเอกภาพดาเนินงาน
ประสานงานความสามัคคี
ติดตามและประเมินผล

̅
𝒙
4.10
3.99
3.98
4.04
4.13
3.99
4.01
4.04
4.00
3.97

(N = 366)
S.D.
0.61
0.68
0.63
0.57
0.67
0.67
0.64
0.60
0.69
0.68

จากตารางที่ 28 แสดงข้อมูลกระบวนการด้านผูบ้ ริ หาร พบว่า กระบวนการด้านผูบ้ ริ หารที่มีค่า
น้ าหนักสู งสุ ดคือ การวางแผนปฏิบตั ิงาน (4.13) รองลงมาได้แก่ การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
(4.11) การกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน (4.11) การส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามนโยบาย (4.10) การมี
เอกภาพดาเนินงาน (4.04) การควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย (4.03) การกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบให้ผูป้ ฏิบตั ิ (4.01) การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน (4.00) การประสานงาน
ความสามัคคี (4.00) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณ (3.99) การกาหนดหน้าที่บุคลากรอย่าง
ชัดเจน (3.99) และการติดตามและประเมินผล (3.97)
2.2 กระบวนการด้ านผู้สอน
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการด้านผูส้ อน ปรากฏดังตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 กระบวนการด้านผูส้ อน

-

กระบวนการด้ านผู้สอน
ใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
ใช้ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน
เชื่อมโยงเนื้ อหาของวิชา
ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
เตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ
ใช้ความรู ้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้
เลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม
ถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการหลากหลาย
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
ใช้มนุษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
นาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

̅
𝒙
3.95
3.93
3.99
3.85
4.00
3.78
3.89
3.78
3.84
3.91
3.88
3.86
3.95
3.96
3.95
3.92

(N = 366)
S.D.
0.63
0.65
0.59
0.66
0.63
0.60
0.54
0.62
0.61
0.60
0.66
0.58
0.57
0.59
0.62
0.67

จากตารางที่ 29 แสดงข้อมูล กระบวนการด้านผูส้ อน พบว่า กระบวนการด้านผูส้ อนที่ มีค่ า
น้ า หนัก สู ง สุ ดคื อ ความอดทนต่ อภาวะกดดัน (4.00) รองลงมาได้แก่ การปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายของ
หน่วยงาน (4.00) การมีความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน (3.99) ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การมีมนุษย์
สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (3.96) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน (3.95) การประเมินผลการเรี ยนรู ้
(3.95) การใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย (3.95) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (3.93) การอุทิศ
เวลาเพื่อ พัฒนาทรัพ ยากร (3.93) การนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (3.92) การ
เลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม (3.91) การใช้ความรู ้ความสามารถของตนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ (3.89) การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย (3.88) การส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน (3.86)
การเชื่ อมโยงเนื้ อหาของวิชา (3.85) การใช้เทคนิ คการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้ (3.84) การ
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เตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ (3.78) และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการ
สอน (3.78)
2.3 กระบวนการด้ านสภาพแวดล้อม
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการด้านสภาพแวดล้อม ปรากฏดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 กระบวนการด้านสภาพแวดล้อม

-

กระบวนการด้ านสภาพแวดล้ อม
ดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
ใช้อย่างคุม้ ค่า
ใช้หอ้ งสมุด
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย
วางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
จัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้

̅
𝒙
3.65
3.77
3.61
3.55
3.60
3.65
3.62

(N = 366)
S.D.
0.73
0.70
0.89
0.87
0.78
0.75
0.79

จากตารางที่ 30 แสดงข้อ มู ล กระบวนการด้า นสภาพแวดล้อ ม พบว่า กระบวนการด้า น
สภาพแวดล้อมที่มีค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ การใช้อย่างคุ ม้ ค่า (3.77) รองลงมาได้แก่ การดูแลรักษาให้เอื้อ
ต่อการใช้ประโยชน์ (3.65) การจัดแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้เอื้ อต่อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (3.65) การตรวจสอบ
ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ (3.62) การใช้ห้องสมุด (3.61) การวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ (3.60)
และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย (3.55)
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2.4 กระบวนการด้ านวัสดุอุปกรณ์
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการด้านวัสดุอุปกรณ์ ปรากฏดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 กระบวนการด้านวัสดุอุปกรณ์

-

กระบวนการด้ านวัสดุอุปกรณ์
ใช้คอมพิวเตอร์
ใช้อินเทอร์ เน็ต
ใช้วางแผนงานด้านวิชาการ
ใช้ในการบริ หารงานวิชาการ
ใช้จดั การเรี ยนการสอน
ใช้ประเมินผล
ใช้วจิ ยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
บารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้

̅
𝒙
3.51
3.72
3.70
3.67
3.67
3.68
3.53
3.55

(N = 366)
S.D.
0.99
0.73
0.65
0.65
0.66
0.70
0.82
0.81

จากตารางที่ 31 แสดงข้อมูลกระบวนการด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า กระบวนการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ การใช้อินเทอร์ เน็ต (3.72) รองลงมาได้แก่ การนามาใช้วางแผนงาน
ด้านวิชาการ (3.69) การนามาใช้ประเมินผล (3.68) การนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ (3.67)
การนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน (3.67) การบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ (3.55) การนามาใช้
วิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา (3.53) และการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.51)
2.6 การวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการบริหารงานวิชาการ
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ โดยมี 12 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ า
การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการ ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่
ดี คุณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ แรงจูงใจ พฤติกรรมการสอน อาคารสถานที่
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา การมีวสั ดุอุปกรณ์ และ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (MRA :
Multiple Regression Analysis) โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 32
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA)
Model

R

R Square

Adjusted R
Std. Error of the Estimate
Square
1
.893a
0.798
0.788
0.207
Change Statistics
Durbin-Watson
R Square Change
F Change
df1
df2 Sig. F Change
0.798
79.766
12
242
0.000
1.948
a. Predictors: (Constant), IV12, IV4, IV6, IV10, IV7, IV3, IV11, IV9, IV1, IV5, IV8, IV2
b. Dependent Variable: Vตาม
จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA) พบว่า R Square = 0.798 แสดง
ว่าตัวแปรอิ สระ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ความมี คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ ดี ความรู ้ /
ประสบการณ์วิชาชี พ แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา แรงจูงใจ การบริ หารงานวิชาการ การมีวสั ดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาวะผูน้ า คุณลักษณะส่ วนบุคคล พฤติกรรมการสอน และ การนานโยบาย
สู่ การปฏิ บตั ิ สามารถอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัย (Vตาม) ได้ร้อยละ 79.8 และ R Square
Change = 0.798 แสดงว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามาในสมการ R Square จะเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 79.8
เช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) แสดงดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
ANOVAa
Model
Sum of Square
df Mean Square
F
Sig.
1
Regression 41.086
12
3.424
79.766
0.000b
Residual
10.387
242 0.043
Total
51.473
254
a. Dependent Variable: Vตาม
b. Predictors: (Constant), IV12, IV4, IV6, IV10, IV7, IV3, IV11, IV9, IV1, IV5, IV8, IV2
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จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า
ค่ า Sig. = 0.000 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระอย่า งน้ อ ย 1 ตัว มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตาม อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ แสดงดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Model
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant)
0.178
0.131
1.356 0.176
- ภาวะผูน้ า
0.072
0.054
0.072
1.338 0.182
- การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
0.129
0.053
0.157
2.414 0.017
- การบริ หารงานวิชาการ
0.068
0.047
0.088
1.435 0.153
- ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
0.115
0.039
0.149
2.952 0.003
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
- คุณลักษณะส่ วนบุคคล
0.069
0.049
0.078
1.432 0.156
- ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ
0.081
0.041
0.100
1.996 0.047
- แรงจูงใจ
0.062
0.045
0.073
1.378 0.169
- พฤติกรรมการสอน
0.071
0.054
0.077
1.299 0.195
- อาคารสถานที่
0.093
0.038
0.127
2.420 0.016
- แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา 0.063
0.033
0.098
1.936 0.054
- การมีวสั ดุอุปกรณ์
0.095
0.039
0.126
2.456 0.015
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
0.035
0.041
0.051
0.859 0.391
จากตารางที่ 34 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระพบว่า ค่า
Beta ของตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัวเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดยการนานโยบายสู่ การ
ปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรปั จจัย (Vตาม) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ตัวแปร ความมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และเป็ นแบบอย่า งที่ ดี อาคารสถานที่ การมี วสั ดุ อุปกรณ์ และ ความรู ้ /ประสบการณ์
วิชาชีพ ตามลาดับ
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2.4 วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิ ด
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ใช้รวบรวมข้อมูล ในส่ วนที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ขอ้ เสนอแนะหรื อให้ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม เกี่ ยวกับระบบการบริ หารงาน
วิชาการในศูนย์ฝึกอบรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้ผลดังนี้
1) ปัจจัยสู งสุ ด คือ นโยบายของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เพราะทุกคนต้องทาตามนโยบาย
2) ควรเน้นความเอาใจใส่ และความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
3) ผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ต้องมีความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร
4) ผูส้ อน ต้องมีความรู ้และประสบการณ์
5) ควรเน้นคน มากกว่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ในปั จจุบนั ครู /อาจารย์ ยังมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
สู ง นักเรี ยนนายสิ บตารวจมีสมาธิ การเรี ยนสั้น ผูบ้ ริ หารใหม่ขาดวิสัยทัศน์
6) ควรเน้นขวัญและกาลังใจบุคลากร ควรมีบุคลากรตัวอย่าง ไม่ควรย้ายผูไ้ ม่สมัครใจไป
ตาแหน่งอื่น
7) ควรเน้นอาคารสถานที่ วัสดุ งบประมาณ
ส่ วนที่ 3 ระบบการบริหารงานวิชาการทีม่ ีประสิ ทธิผลสาหรับศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบทฤษฎีระบบของ Lunenburg (2008) ที่กล่าวว่า ระบบ เป็ นชุดของ
องค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์ ซ่ ึ งกันและกัน ที่ ตอ้ งมี ปัจจัยนาเข้าและมี กระบวนการแปรสภาพ
ปั จจัยต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลผลิต
โดยระบบประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) Inputs (ปั จจัยนาเข้า) ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูบ้ งั คับการ
และรองผูบ้ งั คับการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ปั จจัยด้านครู /อาจารย์ ปั จจัยด้านอาคารสถานที่และแหล่ง
เรี ยนรู ้ และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
2) Transformations process (กระบวนการ) ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ผูบ้ งั คับการและรองผูบ้ งั คับการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ปัจจัยด้านครู /อาจารย์ ปัจจัยด้านอาคาร
สถานที่และแหล่งเรี ยนรู ้ และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
3) Outputs (ผลผลิต) ได้แก่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ ซึ่งมีความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึก
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4) Feedback (ข้อมูลย้อนกลับ) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ที่สะท้อนกลับไป
ยังระบบ เช่ น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็ นของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานของนายสิ บตารวจที่
สาเร็ จการศึกษาอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนผูม้ าใช้บริ การจาก
นายสิ บตารวจที่สาเร็ จการศึกษาอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านการคัดสรรบุคคลเข้ามาฝึ กอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ และกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้
ผลผลิตคือ นายสิ บตารวจ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึกที่ดีข้ ึนต่อไป
5) Environment (สิ่ งแวดล้อม) เป็ นส่ วนที่อยูภ่ ายนอกศูนย์ฝึกอบรมตารวจซึ่งมีความสาคัญ
ต่อการทางานของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เช่ น สภาพสังคมภายนอก กฎหมาย เศรษฐกิ จ การเมื อง
เทคโนโลยี และระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปัจจัยการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เรี ยงตามค่าเฉลี่ย
ของปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จากมากไปหาน้อย ตามรู ปแบบ
ทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Ornstein (2008) ปรากฏตามภาพที่ 18 (หน้า 205)
4. ส่ วนที่ 4 สรุ ปประเด็นการสนทนากลุ่ม และประเมินระบบ
4.1 ผลการสนทนากลุ่ม
จากการสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ สามารถสรุ ปประเด็นการสนทนากลุ่ม ได้ดงั นี้
1) ข้ อควรนามาอภิปราย
1.1) โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่ไม่มีตาแหน่งอาจารย์ประจา หรื อศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ที่มีภารกิจพิเศษหลากหลายทั้งภารกิจภายในศูนย์ฝึกอบรมตารวจเองหรื อภารกิจนอกศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจนั้น อาจเป็ นตัวแปรหนึ่งที่ทาให้ประสิ ทธิ ผลทางวิชาการหรื อการทุ่มเททางด้านวิชาการน้อย
กว่าศูนย์ฝึกอบรมตารวจอื่น
1.2) ผลการเรี ยนของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจต่างกันอย่างชัดเจน ส่ วนหนึ่ งอาจเกิดจาก
ปั จจัยนาเข้า เช่ น แหล่งที่มาของนักเรี ยนที่สอบผ่านเข้ามาได้ นักเรี ยนนายสิ บตารวจของบางศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจจบปริ ญญาตรี มาแล้วจานวนมาก แต่บางศูนย์ส่วนใหญ่จบระดับ ม.6 เป็ นต้น
1.3) คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจ อาจจะไม่ส่งผลต่อเรื่ องของการ
บริ หารวิชาการมาก เพราะผูบ้ ริ หารไม่ได้มีปฏิ สัมพันธ์โดยตรงกับนักเรี ยน แต่จะไปส่ งผลกับการ
บริ หารงานในภาพรวมของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
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1.4) ศูนย์ฝึกอบรมตารวจเหมือนกับขึ้นการบังคับบัญชา 2 แหล่งคือ การบริ หารงานบุคคล
ขึ้นอยูก่ บั กองบัญชาการตารวจภูธรภาคและการบริ หารการศึกษาขึ้นอยูก่ บั กองบัญชาการศึกษา ทา
ให้การบริ หารงานไปคนละทิศทาง
2) ข้ อควรเน้ นหรื อเสนอในการนาเสนอรายงาน
2.1) ปั จจัยที่มีคะแนนมาก เป็ นจุดเด่ นของศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่ตอ้ งเสนอแนะให้มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่ วนปั จจัยใดที่มีคะแนนน้อยก็ควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
2.2) จากการที่แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจมี นโยบายแตกต่างกัน เนื่ องจากขึ้นอยู่กบั แต่ละ
กองบัญชาการ ดังนั้นจึงควรเน้นว่าการที่แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจต่างบริ หารงานวิชาการกันเอง
ทาให้ประสิ ทธิผลแตกต่างกันมาก
2.3) ปั จจุบนั แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจออกข้อสอบกันเอง จึงควรเน้นการใช้ขอ้ สอบกลาง
เพื่อความเป็ นมาตรฐาน และควรกาหนดมาตรการมิให้ขอ้ สอบรั่วไหลด้วย
2.4) ควรเสนอแนะศูนย์ฝึกอบรมตารวจให้มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นแบบบูรณาการ
หรื อโมดู ลมากขึ้น นอกเหนื อจากการบรรยาย และให้นาทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาปรับใช้ให้เหมาะสม
เช่น เรื่ องจานวนนักเรี ยนต่อห้อง หรื อจานวนอาจารย์ต่อนักเรี ยน
2.5) เสนอแนะศูนย์ฝึกอบรมตารวจให้จดั หาสื่ อที่นาเสนอภาพและเสี ยง เพื่อให้การเรี ยน
การสอนดีข้ ึน
2.6) สภาพแวดล้อมและวัส ดุ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ แต่ ส่วนใหญ่ ศู นย์ฝึ กอบรมตารวจไม่ ไ ด้รับ
งบประมาณสนับ สนุ นจากกองบัญชาการ จึ งควรเสนอแนะกองบัญชาการว่า ควรพิ จารณาให้ มี
งบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น
2.7) เสนอแนะสานักงานตารวจแห่ งชาติ ว่าผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึกอบรมตารวจควร
จะเป็ นผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องกับ การบริ หารการศึ ก ษา เพื่ อ ท าให้ก ารศึ ก ษาของนัก เรี ย นนายสิ บตารวจมี
ประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
3) ข้ อควรวิจัยต่ อ
3.1) เนื่ องจากเดิมนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการศึกษา ซึ่ ง
ปั จจุบนั แต่ละศูนย์ฝึกอบรมตารวจขึ้นการบังคับบัญชากับแต่ละกองบัญชาการ ก็ควรให้มีการวิจยั
เปรี ยบเทียบการบริ หารการศึกษาในรู ปแบบการรวมอานาจที่ศูนย์กลางแบบเดิ ม กับการกระจาย
อานาจการบริ หารแบบปัจจุบนั
3.2) เนื่ องจากแรงจู งใจ อาจเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลด้านวิชาการ เช่ น
ตาแหน่ งที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลังสาเร็ จการศึกษา จึงควรแนะนาเพื่อวิจยั ครั้งต่อไป ให้วิจยั
แรงจูงใจของนักเรี ยนแต่ละศูนย์ฝึก
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3.3) เนื่ องจากครู ฝึกเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ การทางานให้แก่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ
ซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ผลด้านความสามารถ ดังนั้นควรแนะนาเพื่อวิจยั ครั้งต่อไป เรื่ องการคัดเลือกครู
ฝึ ก ที่มาสอนทางด้า นความสามารถและยุทธวิธีให้กบั นักเรี ยน ว่าจะส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานจริ ง
หรื อไม่
4.2 ผลการประเมินระบบ
ผลการประเมินระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่
ผูว้ จิ ยั จัดทาขึ้น ปรากฏผลตามตารางที่ 35
ตารางที่ 35 ผลการประเมินระบบการบริ หารงานวิชาการ สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ

ข้อ
1 ระบบการบริ หารงานวิชาการ แบ่งเป็ น 3
2
3
4
5
6
7

องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิต
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อน อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ได้จากการวิจยั
สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
ควรใช้ขอ้ สอบกลางเพื่อความเป็ นมาตรฐาน
โดยไม่ให้มีการรั่วไหล
ควรให้ศูนย์ฝึกนาทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาปรับใช้
เช่น ปรับขนาดห้อง หรื อปรับวิธีสอน
ควรมีงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการให้
มากขึ้น เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึก ควรจะเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารการศึกษา

เฉลี่ย

ความ
ความเป็ น
ความเป็ น
N เหมาะสม
ไปได้
ประโยชน์
𝑥̅ S.D. 𝑥̅ S.D. 𝑥̅ S.D.
9 4.57 0.54 4.14 0.69 4.43 0.53
9

4.86 0.38 4.86 0.38 5.00 0.00

9

4.00 0.00 4.00 0.00 4.57 0.53

9

4.14 0.90 4.43 0.53 4.43 0.53

9

4.71 0.49 4.43 0.53 4.71 0.49

9

4.71 0.49 3.43 0.53 4.71 0.49

9

5.00 0.00 3.71 0.95 5.00 0.00
4.57 0.20 4.14 0.23 4.69 0.25
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จากตารางที่ 35 แสดงข้อมู ล ผลการประเมิ นระบบการบริ หารงานวิชาการ ส าหรั บศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านความเหมาะสมของระบบการบริ หารวิชาการ ความเห็นของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ส่ วนใหญ่
มีความเห็นว่า ระบบการบริ หารวิชาการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ =4.57, S.D. = 0.20)
2. ด้านความเป็ นไปได้ในการนาระบบการบริ หารวิชาการไปใช้ ความเห็นของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ระบบการบริ หารวิชาการ มีความเป็ นไปได้ในการนาระบบการบริ หารวิชาการไป
ใช้อยูใ่ นระดับมาก ( 𝑥̅ =4.14, S.D. = 0.23)
3. ด้านความเป็ นประโยชน์ของระบบการบริ หารวิชาการ ความเห็นของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ส่ วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ระบบการบริ หารวิชาการ มีประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ =4.69, S.D. = 0.25)

Inputs
ด้ านผู้บริหาร
- ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน (4.18)
- การกาหนดเป้าหมายความสาเร็ จ (4.16)
- ความซื่อสัตย์ (4.13)
- การวางแผน (4.13)
- การวางตัวเป็ นกลาง (4.13)
- ความห่วงใยผูร้ ่ วมงาน (4.12)
- ความยุติธรรม มีเหตุผล (4.10)
- ความเสียสละ (4.08)
- ความมีมนุษยสัมพันธ์ (4.06)
- ความมีวิสยั ทัศน์ (4.06)
- การมองโลกในแง่ดี (4.04)
- การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน (4.00)
- ความอดทนต่อภาวะกดดัน (4.00)
- ความมัน่ ใจในตนเอง (4.00)
- ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (3.97)
- การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร (3.95)
- ความคิดริ เริ่ ม (3.93)
- ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (3.89)
ด้ านสภาพแวดล้อม
- ความแข็งแรงทนทาน (3.86)
- ความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน (3.82)
- ความพร้อมใช้งาน (3.80)
- การกาหนดการใช้ที่เหมาะสม (3.68)
- การมีสนามกีฬา (3.68)
- การมีระบบการป้องกันอันตรายต่างๆ (3.67)
- การดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ (3.65)
- การมีส่ิงอานวยความสะดวกที่เพียงพอ (3.62)
- การมีหอ้ งสมุด (3.61)
- การมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ (3.55)
- การมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย (3.55)
- การมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ (3.50)

Process
ด้ านผู้สอน
- ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ (4.09)
- มนุษย์สมั พันธ์ (4.05)
- คุณธรรมจริ ยธรรม (4.04)
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (4.03)
- ความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน (4.02)
- การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของศิษย์ (4.01)
- ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน (4.00)
- ความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา (4.00)
- ความเข้าใจจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (3.99)
- ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน (3.99)
- การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (3.97)
- มนุษย์สมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (3.96)
- ความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่อสาร (3.95)
- ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ (3.93)
- ประสบการณ์ดา้ นการสอน (3.92)
- วุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน (3.89)
- ความสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาของวิชา (3.85)
- การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ (3.84)
- ความสามารถการออกแบบการเรี ยนรู ้ (3.80)
- การเตรี ยมการสอนจากสื่อและแหล่งต่างๆ (3.78)

ด้ านวัสดุอุปกรณ์
- ความมีประสิทธิภาพในการทางาน (3.83)
- ความเหมาะสมในการใช้งาน (3.78)
- ความยืดหยุน่ ในการใช้ประโยชน์ (3.76)
- ความปลอดภัย (3.72)
- การมีอินเทอร์เน็ต (3.72)
- การมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.51)
- การมีจานวนที่เพียงพอ (3.50)

ด้ านผู้บริหาร
- มีการวางแผนปฏิบตั ิงาน (4.13)
- มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน (4.11)
- มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน (4.10)
- ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย (4.10)
- มีการสร้างเอกภาพดาเนินงาน (4.04)
- มีการควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย (4.04)
- กระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ (4.01)
- ใช้ระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน (4.00)
- มีการประสานงานความสามัคคี (4.00)
- อดทนต่อภาวะกดดัน (4.00)
- มีการกาหนดหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน (3.99)
- ส่งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ (3.99)
- มีการกากับติดตามและประเมินผล (3.97)
- เป็ นผูน้ าทางวิชาการ (3.97)
- อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร (3.93)

ด้ านสภาพแวดล้อม
- ดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ (3.65)
- จัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (3.65)
- ตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ (3.62)
- ใช้หอ้ งสมุด (3.61)
- วางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ (3.60)
- ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่มีหลากหลาย (3.55)
- ใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่างคุม้ ค่า (3.55)

ด้ านผู้สอน
- มีการปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน (4.00)
- ใช้ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน (3.99)
- ใช้มนุษย์สมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (3.96)
- มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (3.95)
- มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ (3.95)
- มีการใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย (3.95)
- ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (3.93)
- มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน(3.92)
- มีการเลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม (3.91)
- ใช้ความรู ้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (3.89)
- มีการถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย (3.88)
- มีการส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน (3.86)
- มีการเชื่อมโยงเนื้ อหาของวิชา (3.85)
- มีการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ (3.84)
- มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน (3.78)
- มีการเตรี ยมการสอนจากสื่อและแหล่งวิทยาการต่างๆ (3.78)

ด้ านวัสดุอุปกรณ์
- ใช้อินเทอร์เน็ต (3.72)
- นามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ (3.70)
- นามาใช้ประเมินผล (3.68)
- นามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ (3.67)
- นามาใช้จดั การเรี ยนการสอน (3.67)
- บารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ (3.55)
- นามาใช้วิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา (3.53)
- ใช้คอมพิวเตอร์ (3.51)

ภาพที่ 18 ระบบการบริ หารวิชาการที่มีประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ

Outputs
ความรู้
- หมวดการศึกษาทัว่ ไป
- หมวดกฎหมาย
- หมวดการบริ หารงานตารวจ
- หมวดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
- หมวดวิชาการสืบสวน
- หมวดการจราจร
- หมวดการฝึ กตารวจ

ความสามารถ
- ด้านงานธุรการ
- ด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
- ด้านงานสืบสวน
- ด้านงานจราจร

จิตสานึก
- มีความเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจ
ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
- เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
- เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
- มีจิตสานึกในการบริ การและบาบัดทุกข์
บารุ งสุขแก่ประชาชน

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระที่สาคัญดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิและสภาพประสิ ทธิ ผล ของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิ ผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ป ผลการวิจ ัย นี้ เป็ นการเสนอผลการวิ จ ัย ตามประเด็ น หลัก ในการพัฒ นาระบบ
องค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อหาคาตอบ
ของคาถามการวิจยั 3 ประการ ดังนี้
คาถามการวิจยั
1. สภาพการปฏิบตั ิและสภาพประสิ ทธิ ผล ของการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ มีอะไรบ้าง
3. ระบบในการบริ หารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ที่เหมาะสมเป็ นอย่างไร
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1. สภาพการปฏิบัติและสภาพประสิ ทธิผล ของการบริ หารงานวิชาการ ของศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นอย่างไร
1.1 สภาพทัว่ ไป
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจแต่ละศูนย์ แยกกันขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการในเขตพื้นที่
โดย 10 ศู นย์ฝึกอบรมตารวจ ขึ้ นการบัง คับ บัญชากับ 10 กองบัญชาการ บุ คลากรประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ฝ่ ายปกครองและครู ฝึก และกลุ่มงาน
อาจารย์ ศู นย์ฝึ กอบรมตารวจทุ กแห่ งใช้หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ที่จดั ท าโดยฝ่ ายพัฒนา
หลักสู ตร สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ หลักสู ตรเดี ยวกันทั้ง 10 ศูนย์ฝึกอบรม โดยในการ
ศึ ก ษาวิจยั ครั้ ง นี้ ศู นย์ฝึ กอบรมตารวจทุ ก แห่ ง ใช้หลักสู ตรนัก เรี ย นนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559 ซึ่ ง
โครงสร้างหลักสู ตรกาหนดระยะเวลาฝึ กอบรม 1 ปี ประกอบด้วย ภาควิชาการและการฝึ ก 7 เดือน
ภาคบูรณาการและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร 2 เดือน ภาคการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ 2 เดือน และภาค
การฝึ กหลักสู ตรพิทกั ษ์สันติ 1 เดือน ทั้ง 10 ศูนย์ฝึกอบรมใช้ตาราเดียวกันที่กองบัญชาการศึกษาเป็ น
ผูจ้ ดั ทาขึ้น จะเห็นได้วา่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจคล้ายกับขึ้นการบังคับบัญชา 2 แหล่งคือ การบริ หารงาน
บุคคลขึ้นอยูก่ บั กองบัญชาการภาคและการบริ หารการศึกษาขึ้นอยูก่ บั กองบัญชาการศึกษา
1.2 สภาพการปฏิบัติ
สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งพิจารณาจากตัวแปร 4 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี รองลงมาได้แก่ การนา
นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการ และภาวะผูน้ า โดยสภาพการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด ด้านความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี คือ ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน ด้านการ
นานโยบายสู่ การปฏิ บตั ิ คือ มี การกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ ด้านการบริ หารงานวิชาการ คือ มีการ
วางแผน และด้านภาวะผูน้ า คือ มีวสิ ัยทัศน์ และมีมนุษยสัมพันธ์
สภาพการปฏิบตั ิดา้ นผูส้ อน ซึ่ งพิจารณาจากตัวแปร 4 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยปั จจัยที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล รองลงมาได้แก่ แรงจู งใจ ความรู ้ และ
ประสบการณ์วิชาชี พ และ พฤติกรรมการสอน โดยสภาพการปฏิบตั ิที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ด้านคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล คือ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ ด้านแรงจูงใจ คือ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชี พครู ด้าน
ความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ คือ เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ ด้านพฤติกรรมการสอน
คือ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผูเ้ รี ยน
ปั จจัยที่มีอยูด่ า้ นสภาพแวดล้อม ซึ่ งพิจารณาจากตัวแปร 2 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ อาคารสถานที่ รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู ้ โดยสภาพความเป็ น
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จริ งที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ด้านอาคารสถานที่ คือ มีความแข็งแรงทนทาน และด้านแหล่งเรี ยนรู ้ คือ การมี
สนามกีฬา
ปั จจัยที่มีอยู่ดา้ นวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ งพิจารณาจากตัวแปร 2 ตัวแปรสังเกตได้ มี ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยปั จจัยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ การมีวสั ดุ อุปกรณ์ รองลงมาคือ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ โดย
สภาพความเป็ นจริ งที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ด้านการมีวสั ดุอุปกรณ์ คือ มีประสิ ทธิภาพในการทางาน และด้าน
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ คือ นามาใช้ในการวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 สภาพประสิ ทธิผล
จากผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมแตกต่างกัน ดังนี้
1) ด้านความรู ้ ส่ วนมากอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีคะแนนความรู ้
สู งที่สุด คือนักเรี ยนนายสิ บตารวจของศูนย์ฝึกอบรม I รองลงมาได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม J ซึ่ งอยู่ใ น
ระดับมาก นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ด้านความสามารถ ส่ วนมากอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มีคะแนน
ความสามารถสู งที่สุด คือนักเรี ยนนายสิ บตารวจของศูนย์ฝึก C ศูนย์ฝึก F ศูนย์ฝึก I และศูนย์ฝึก J
ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน รองลงมาได้แก่ศูนย์ฝึก H อยูใ่ นระดับมากที่สุด และศูนย์ฝึก G อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
3) ด้า นจิ ตส านึ ก ส่ วนมากอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด โดยนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่มี คะแนน
จิตสานึกสู งที่สุด คือนักเรี ยนนายสิ บตารวจของศูนย์ฝึก J ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ศูนย์ฝึก B อยูใ่ นระดับมากที่สุด และศูนย์ฝึก F อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ มีอะไรบ้ าง
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ มีดงั นี้
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2.1 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มี ตวั แปรปั จจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิชาการ คือ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านประสิ ทธิ ผล พบว่า
ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจมากที่สุด ซึ่ งส่ งผลโดยตรงและโดยอ้อม
โดยผ่านทางผูส้ อน ทางสภาพแวดล้อม และทางวัสดุอุปกรณ์ รองลงมาจากปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผู ้สอน ซึ่ งส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของศู นย์ฝึ กอบรมต ารวจโดยตรงและโดยอ้อมโดยผ่ านทาง
สภาพแวดล้อม และทางวัสดุอุปกรณ์ ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ต่างมีผลต่อ
ประสิ ทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจโดยตรง
2.2 องค์ ประกอบของปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มี ตวั แปรปั จจัย 4 ด้าน คือ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้
ด้ า นผู้ บ ริ หาร ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คื อ ภาวะผูน้ า การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ การ
บริ หารงานวิชาการ และ ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้ านผู้สอน ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน
ด้ านสภาพแวดล้ อม ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ อาคารสถานที่ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายใน
สถานศึกษา
ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ การมีวสั ดุอุปกรณ์ และการใช้วสั ดุอุปกรณ์
2.3 ปัจจัยทีม่ ีอยู่น้อยหรื อมีการปฏิบัติน้อยแต่ มีผลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มี องค์ประกอบของปั จจัย 4 ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานวิชาการ แต่พบว่าองค์ประกอบบางองค์ประกอบมีอยูน่ ้อยหรื อมีการปฏิบตั ิน้อยอันดับ
แรกๆ ดังนี้
ด้านผูบ้ ริ หาร มีองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ รองลงมา
ได้แก่ การอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากรและความคิดริ เริ่ ม การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ความเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านผูส้ อน มีองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่ง
วิทยาการต่างๆและการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนการสอน รองลงมาได้แก่ ความสามารถ
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ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ ความอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู และการใช้เทคนิ คการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้ การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชา และการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านสภาพแวดล้อมมีองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คื อ การมี สวนหย่อมมุ มพักผ่อน
หย่อนใจ รองลงมาได้แก่ การมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ การมี
ห้องสมุด และการมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ มี อ งค์ป ระกอบที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ด คื อ การมี จ านวนอย่ า งเพี ย งพอ
รองลงมาได้แก่ การมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ การนามาใช้ในการวิจยั หรื อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
หรื อใช้ในการบริ หารงานวิชาการ
2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรปั จจัยที่ส่งผลต่ อความมีประสิ ทธิผลของศู นย์ ฝึกอบรม
ตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ใ นการวิจยั จานวน 12 ตัวแปร ด้วยค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 144 คู่ ตัวแปรทุกตัว
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สถิติสาคัญ และมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ ที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด ได้แก่ การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิกบั การบริ หารงานวิชาการ
รองลงมา ได้แก่ ภาวะผูน้ ากับการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และการนานโยบายสู่ การปฏิ บตั ิกบั ความมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของผูบ้ ริ หารที่มีค่าสู งสุ ดคือ การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ กับ การ
บริ หารงานวิชาการ รองลงมา ได้แก่ ภาวะผูน้ า กับการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และการนานโยบายสู่
การปฏิบตั ิ กับความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรของผูส้ อนที่ มีค่ าสู งสุ ดคือ แรงจูงใจ กับพฤติ กรรมการสอน
รองลงมาได้แก่ คุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คล กับ พฤติ กรรมการสอน ความรู ้ /ประสบการณ์ วิช าชี พ กับ
แรงจูงใจ และ ความรู ้/ประสบการณ์วชิ าชีพ กับ พฤติกรรมการสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ต่อกัน
3. ระบบในการบริ หารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิผลสาหรั บศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ทีเ่ หมาะสมเป็ นอย่างไร
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ โดยนาปั จจัยแต่ละด้านมาพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์
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ฝึ กอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามค่าน้ าหนักความสัมพันธ์แต่ละด้านของปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการบริ หารงานวิชาการ เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยตามลาดับ โดยใช้กรอบแนวคิด
ของ Lunenburg and Ornstein (2008) มาเป็ นกรอบในการพัฒนาระบบ ได้ดงั นี้
3.1 ปัจจัยนาเข้ า (Input)
ระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ด้านปัจจัยนาเข้า มีดงั นี้
ด้ านผู้บริ หาร หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับการหรื อ รองผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มีปัจจัย
นาเข้าที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 18 ปัจจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ ความเมตตา
กรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน การกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ ความซื่ อสัตย์ การวางแผน การวางตัวเป็ นกลาง
ความห่ วงใยผูร้ ่ วมงาน ความยุติธรรม มีเหตุผล ความเสี ยสละ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวิสัยทัศน์
การมองโลกในแง่ดี การยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน ความอดทนต่อภาวะกดดัน ความมัน่ ใจ
ในตนเอง ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ความคิดริ เริ่ ม และความมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์
ด้ านผู้สอน หมายถึ งอาจารย์และครู ฝึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจ มี ปัจจัยนาเข้า ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 20 ปั จจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ ความรับผิดชอบและเอาใจ
ใส่ ต่อหน้าที่ มนุ ษย์สัมพันธ์ คุณธรรมจริ ยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พครู ความมุ่งมัน่ ในการสอนและ
พัฒนาผูเ้ รี ยน การดู แลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์ ความหนักแน่ น อดกลั้น และอดทน ความตั้งใจ
ทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา ความเข้าใจจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน การ
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ดา้ นการสอน วุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน
ความสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหาของวิช า การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อผดุ ง เกี ย รติ แห่ ง วิชาชี พ ความสามารถการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ และการเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งต่างๆ
ด้ านสภาพแวดล้ อม หมายถึ งอาคารสถานที่ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายในศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี
ปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 12 ปั จจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ ความ
แข็งแรงทนทาน ความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน ความพร้อมใช้งาน การกาหนดการใช้ที่เหมาะสม การ
มีสนามกีฬา การมีระบบการป้ องกันอันตรายต่างๆ การดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ การมีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เพียงพอ การมีห้องสมุด การมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ การมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่
หลากหลาย และการมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ
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ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ปั จ จัย น าเข้า ด้ า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ข องศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ 7 ปั จจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ ความมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างาน ความเหมาะสมในการใช้ ง าน ความยื ด หยุ่ น ในการใช้ป ระโยชน์ ความปลอดภัย การมี
อินเทอร์เน็ต การมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการมีจานวนที่เพียงพอ
3.2 กระบวนการ (Process)
ระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ด้านกระบวนการมีดงั นี้
ด้ านผู้บริ หาร กระบวนการด้านผูบ้ งั คับการหรื อรองผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี 15 ปัจจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนักของปัจจัย ได้แก่
วางแผนปฏิบตั ิงาน กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน กาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน ส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย สร้างเอกภาพดาเนินงาน ควบคุมดูแลการดาเนิ นการตามนโยบาย กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ ใช้ระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน ประสานงานความสามัคคี อดทน
ต่อภาวะกดดัน กาหนดหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณ กากับติดตาม
และประเมินผล เป็ นผูน้ าทางวิชาการ และอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
ด้ านผู้สอน กระบวนการด้านอาจารย์และครู ฝึกของนักเรี ยนนายสิ บตารวจมี 16 ปัจจัย เรี ยงตาม
ค่าน้ าหนักของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ได้แก่ ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน ใช้ความยุติธรรม
ต่อผูเ้ รี ยน ใช้มนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูล
ที่ทนั สมัย ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ นาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เลือกใช้
สื่ ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม ใช้ความรู ้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลาย ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน เชื่อมโยงเนื้อหาของวิชา ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม
กับสภาพการเรี ยนรู ้ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน และเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่ง
วิทยาการต่างๆ
ด้ านสภาพแวดล้อม กระบวนการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี 7 ปั จจัยเรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ มีการดูแลรักษา
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการตรวจสอบติดตาม
การใช้แหล่ ง เรี ยนรู ้ มีก ารใช้ห้องสมุด มี การวางแผนการบริ หารแหล่ ง เรี ยนรู ้ มีก ารใช้แหล่ ง เรี ยนรู ้
ภายในที่มีหลากหลาย และมีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่างคุม้ ค่า
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ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ กระบวนการด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ข องศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มี 8 ปั จจัย เรี ยงตามค่าน้ าหนัก ได้แก่ มีการใช้อินเทอร์ เน็ต มีการ
นามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ มีการนามาใช้ประเมินผล มีการนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ มี
การนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน มีการบารุ งรั กษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ มีการนามาใช้วิจยั เพื่อ
พัฒนาการศึกษา และมีการใช้คอมพิวเตอร์
3.3 ผลผลิต (Outputs)
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ประกอบด้วย ความรู ้ ความสามารถ และจิตสานึกของ
นักเรี ยนนายสิ บตารวจ ดังนี้
ด้ านความรู้ ประกอบด้วย 7 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดการศึกษาทัว่ ไป หมวดกฎหมาย หมวด
การบริ ห ารงานต ารวจ หมวดการป้ อ งกันปราบปรามอาชญากรรม หมวดการสื บ สวน หมวด
การจราจร และหมวดการฝึ กตารวจ
ด้ านความสามารถ ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน 4 ด้านได้แก่ ด้านงาน
ธุ รการ ด้านงานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านงานสื บสวน และด้านงานจราจร
ด้ านจิตสานึก ประกอบด้วยจิตสานึ ก 5 ด้าน ได้แก่ มีความเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
ตารวจที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธาของประชาชน เป็ นผูย้ ึดมัน่ ในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นผูย้ ึดมัน่ ในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และมีจิตสานึ กใน
การบริ การและบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ขแก่ประชาชน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั พบประเด็นที่เห็นควรนามาอภิปราย ตามค่าน้ าหนักของตัวแปรแต่ละ
ด้าน เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย ตามลาดับของประเด็นที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ระบบองค์การของศูนย์ฝึกอบรมตารวจศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ที่มีความ
สอดคล้องและการนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ผล ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยรวมทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
จากผลการวิจยั ครั้ ง นี้ ระบุ ว่า ปั จจัย รวมสู งที่สุ ดที่ ส่ง ผลต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจ คือ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร รองลงมาเป็ นด้านผูส้ อน แสดงว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่สุดของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปวีณา
เหล่ า ลาด (2557) ที่ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรี ย นในสั ง กัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ดรธานี เขต 1 พบว่า ปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพการ
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บริ หารงานวิชาการสู งสุ ดได้แก่ ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา รองลงมาเป็ นด้านครู ผูส้ อน ในขณะที่
ผลการวิจยั ของเขษมสร โข่งศรี (2558) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 41 พบว่า ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการ
บริ หารวิชาการภาพรวมสู งสุ ดได้แก่ ด้านครู ผูส้ อน และด้านผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสอดคล้องกับผลของวิจยั
โดยการสนทนากลุ่ ม ที่ ร ะบุ ว่า หากภาวะผู น้ าของหน่ ว ยงานล้ม เหลว หน่ ว ยงานก็ จ ะล้ม เหลว
เช่ นเดียวกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มีผลต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ถ้าผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจไม่ให้ความสนใจ ทุกอย่างของศูนย์ฝึกอบรมตารวจก็จะไม่ประสบความสาเร็ จ
2. ปัจจัยแต่ ละด้ านตามระบบองค์ การ
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ ฉบับร่ างขึ้น โดยนาปั จจัยแต่ละด้านมาพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามค่าน้ าหนักของตัวแปรแต่ละด้านเรี ยงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้อยตามลาดับ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008)
มาเป็ นกรอบในการพัฒนาระบบ ซึ่ งผูว้ จิ ยั พบประเด็นที่เห็นควรนามาอภิปรายดังนี้
2.1 ปัจจัยด้ านผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารมีผลต่อการดาเนิ นงานของศูนย์ฝึก เพราะเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ถ้าผูบ้ ริ หารไม่ให้
ความสนใจ ทุกอย่างของศูนย์ฝึกก็จะไม่ประสบความสาเร็ จ จากผลการวิจยั ในภาพรวมพบว่าปั จจัย
การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลสู งสุ ดต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจ ประกอบด้วย มีการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน มีการกาหนด
ทิ ศ ทางการพัฒนาร่ ว มกัน มี ก ารส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบาย มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
งบประมาณ มีการควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย และมีกลไกการกากับติดตาม เนื่องจาก
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่มีสายการบังคับบัญชาตามชั้นยศ (Rank
Commander) และต าแหน่ ง (Position Commander) ชั ด เจน การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เป็ น
เครื่ องมือในการผลักดันให้นโยบายของหน่วยงานได้รับการรับรู ้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่
ดี ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ ปฏิ บตั ิตามนโยบาย แต่เนื่ องจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจต้องดาเนิ นการตาม
นโยบายของกองบัญชาการซึ่ งเป็ นหน่ วยบังคับบัญชา ดังนั้นผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงนโยบายของกองบัญชาการที่กาหนดมา แล้วถ่ายทอดลงเป็ นนโยบายหรื อ
แผนของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชานาไปปฏิบตั ิตาม ดังนั้นหากผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับ
การศูนย์ฝึกอบรมตารวจเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกอบรมตารวจอยูแ่ ล้ว เช่น เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยู่
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ในศูนย์ฝึกอบรมตารวจอยู่แล้ว ก็จะทาให้การศึกษาของนักเรี ยนนายสิ บตารวจมีประสิ ทธิ ผลมาก
ยิ่ง ขึ้ น เพราะทราบถึ ง นโยบายของหน่ วยบัง คับ บัญชามาแล้ว จึ ง ท าให้ก ารบริ หารงานวิชาการ
ต่อเนื่องและได้ประสิ ทธิ ผลสู ง และผลการวิจยั โดยการสนทนากลุ่มพบว่าบางศูนย์ฝึกอบรมตารวจมี
ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่มาจากหน่วยงานอื่น และมาอยูเ่ พียงปี เดียวแล้วก็ไปดารงตาแหน่ง
อื่น ทาให้ประสิ ทธิ ผลต่ากว่าศูนย์ฝึกอบรมตารวจอื่น และโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้เติบโตมาจาก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจหรื อการบริ หารการศึกษา ก็ไม่อยากที่จะมีความเสี่ ยง ในการบกพร่ องต่อหน้าที่
ดังนั้นเมื่อมาเป็ นผูบ้ ริ หารจึงไม่ได้ดาเนินการใดๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะอาจจะมีผลต่อการถูก
ตั้งกรรมการตามหลังจากที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งไปดารงตาแหน่งอื่น จึงมักจะไม่สร้างผลงานใดๆ
และไม่สานต่องานใดๆ ที่ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจเดิ มได้เริ่ มไว้ และไม่ได้เน้นในด้านงาน
บริ หารวิชาการ
2.2 ปัจจัยด้ านผู้สอน
ในภาพรวมพบว่าปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูส้ อนส่ งผลสู งสุ ดต่อประสิ ทธิ ผลของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ประกอบด้วย ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ มีการใฝ่ หาความรู ้
ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์ ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน เนื่องจากผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่ถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจโดยตรง คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูส้ อนย่อ มส่ ง ผลต่ อ การสอน ดัง เช่ น ที่ มุ ก ดา เลขะวิพ ฒ
ั น์ (2555) กล่ า วว่า ระบบองค์ก ารของ
โรงเรี ยนด้านครู และบุคคลทางการศึกษา ประกอบด้วย คุณลักษณะครู ทักษะความสามารถ ความรู ้/
ประสบการณ์วิชาชีพ และแรงจูงใจ โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ตัวแปรคุณลักษณะครู และวุฒิ
ชัย เนี ยมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา
องค์กรมหาชน (สมศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครู ไว้ว่า ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ /ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครู
เพียงพอ ครู มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ครู สอนตรงตามวิชาเอกหรื อโทหรื อตามความถนัด ได้รับการ
พัฒนาในวิชาที่สอน
จากผลของการสนทนากลุ่ มพบว่า สาเหตุ หนึ่ ง ที่ความรู ้ ของนักเรี ย นนายสิ บตารวจยังมี
ระดับต่า น่ าจะเป็ นเพราะห้องเรี ยนมีจานวนนักเรี ยนมากเกิ นไป บางห้องมีนกั เรี ยน 100 – 200 คน
ทาให้ผสู ้ อนดูแลไม่ทว่ั ถึ ง ซึ่ งห้องเรี ยนแต่ละห้องควรจะมีจานวนนักเรี ยนที่เหมาะสม หรื อในด้าน
พฤติกรรมการสอนของผูส้ อนซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจน้อยกว่าปั จจัยด้าน
อื่นๆ เป็ นผลอันเนื่ องมาจาก พฤติกรรมการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นการ
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บรรยายในห้องเรี ยน ทาให้ความรู ้ ที่ถาวรเกิ ดขึ้ นได้ยาก ในขณะที่ปัจจุบนั มีการนาหลักการเรี ยน
แบบบู ร ณาการมาใช้เพื่ อเชื่ อมโยงองค์ค วามรู ้ ใ นสาขาต่ า งๆ ที่ สั ม พันธ์ ก ัน หรื อการเรี ย นรู ้ จาก
เหตุการณ์จาลอง ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจมากขึ้น การเรี ยนการสอนควรจะเน้นเรื่ อง
การฝึ กปฏิ บตั ิมากขึ้นหรื อเรี ยนจากโมดู ลหรื อสถานการณ์จริ ง จึงจะเกิดประโยชน์ เพราะนักเรี ยน
นายสิ บตารวจเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนแล้วต้องไปปฏิบตั ิจริ งเลย ดังคากล่าวที่วา่ “I hear and I forget. I

see and I remember. I do and I understand.” และการไม่มีอาจารย์ประจาหรื อมีจานวนน้อยก็
อาจมี ผลต่อประสิ ทธิ ผลด้านความรู ้ อัตราส่ วนนักเรี ยนกับอาจารย์ในแต่ละศูนย์ฝึกก็แตกต่างกัน
ดังนั้นอาจจะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ประสิ ทธิ ผลทางด้านวิชาการแตกต่างกัน เพราะจานวนอาจารย์มี
ผลในการดูแลนักเรี ยน หากมีจานวนน้อยก็ทาให้การดู แลนักเรี ยนไม่ทว่ั ถึ ง และในปั จจุบนั หลาย
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจขาดบุคลากรที่จะถ่ายทอดทักษะในการปฏิบตั ิงานให้กบั นักเรี ยน โดยเฉพาะ
เรื่ องยุทธวิธีต่างๆ ซึ่งควรมีการคัดเลือกผูส้ อนให้ตรงตามความสามารถด้วย
2.3 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่อาคารสถานที่ ซึ่ งจะต้องมีจานวน
เพี ย งพอกับ จานวนผูเ้ รี ย น มี ค วามแข็งแรงทนทาน มี ความพร้ อมใช้งาน มี ก ารก าหนดการใช้ที่
เหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ มีการดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ มีระบบ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่าง และมีการใช้อย่างคุม้ ค่า เนื่องจากอาคารสถานที่เป็ นสิ่ งจาเป็ น
ในการเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ัน เช่ น เดี ย วกับ ที่ ฉั น ทนา ภุ ม มา (2552 หน้ า 39, 78) กล่ า วว่ า
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมี อิทธิ พลต่อบุ คลากรในโรงเรี ยน ซึ่ งมี ท้ งั ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักเรี ยน โรงเรี ยนจึ งต้องจัดสร้ างสภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ให้ช่วยในการสร้ าง
บรรยากาศให้น่าอยู่ ไม่ทาให้เกิดสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ (pollutions) โดยการบริ หารอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม จาแนกเป็ น 5 ด้านคือ การจัดสร้างอาคารสถานที่ การใช้อาคารสถานที่ การบารุ งรักษา
อาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ และชาตรี
นราจันทร์ (2553 หน้า 35) กล่าวว่า การบริ หารงานอาคารสถานที่และการจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
เป็ นสิ่ งที่โรงเรี ยนต้องจัดและให้การสนับสนุ นส่ งเสริ ม จัดสิ่ งแวดล้อมของอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน
บริ เวณที่ต้ งั โรงเรี ยน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาการของนักเรี ยนในด้านร่ างกาย
เจตคติ ค่านิ ยม และบุคลิ กภาพของนักเรี ยน อีกทั้งณัฐธยาน์ สนิ นดั (2553) ได้กล่ าวว่า ปั จจัยด้าน
อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการบริ หารหลักสู ตรการศึกษา ได้แก่ การดูแลรักษาอาคารเรี ยนและสถานที่
ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงวิลาวัลย์ อุ่นนันกาศ (2556 หน้า 32) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่าย
การบริ หารอาคารสถานที่ของผูบ้ ริ หารประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนการจัดสร้างอาคาร
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สถานที่ 2) การบารุ งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้คงสภาพการใช้งานให้ยาวนาน 3) การ
ควบคุมดูแล และ4) การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่
2.4 ปัจจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์
ปั จจัยที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การมีวสั ดุอุปกรณ์ ซึ่ งจะต้องมีจานวน
อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย มีความยืดหยุน่ ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่างได้ มีประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน มีค วามเหมาะสมในการใช้งาน มีเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และมี อินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากวัส ดุ
อุปกรณ์ เป็ นสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี จึงต้องมีวสั ดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาใน
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จากการวิจยั พบว่าบางศูนย์ฝึกอบรมไม่มีสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ หรื อมีแต่ไม่
พร้ อมที่ จะสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน ท าให้ผูส้ อนหลายท่ า นมี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ไม่ อยากไปสอน
เนื่องจากเห็นว่าการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะสร้างความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนนายสิ บ
ตารวจได้อย่างเต็มที่ ดังเช่นที่อุทยั บุญประเสริ ฐ (2528 หน้า 72) กล่าวว่าสถานศึกษาที่ดี ควรจะต้อง
มีอุปกรณ์ ต่างๆ อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย มี ความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรม
หลายๆ อย่างได้ ซึ่ งการที่ จะมุ่งสู่ ความสาเร็ จนั้น สถานศึ กษาจะต้องมี วสั ดุ อุปกรณ์ ที่เอื้ อต่อการ
ทางานของผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน บุค ลากร และผูเ้ รี ยน และธนวิก ร สว่างศรี (2551 หน้า 36) กล่ า วว่า
เครื่ องมื อเครื่ องใช้ที่มีความเหมาะสม มีความสาคัญพอๆ กันกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการเรี ยนการสอนด้านวิชาชี พ จะต้องมี ค วามใกล้เคี ยงกับที่ มีในสถานประกอบการ
เพราะจะทาให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปได้ง่ายและมีผลดีย่งิ ขึ้น สิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ งที่ส่งผลต่องานวิชาการ ซึ่ งจะต้องมี ขนาดสัดส่ วนที่ เหมาะสม เพียงพอ เพราะหากสถานที่มี
คุณภาพ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดปั ญญา ความคิด และสามารถเข้าใจคุ ณค่าของความเป็ นคน เข้าใจตนเอง ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ
3. แนวทางแก้ ไ ขสภาพปั ญ หาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ฝึ กอบรมต ารวจ จากผู้ ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามาดารงตาแหน่ ง
จากผลของวิจยั โดยการสนทนากลุ่ม พบว่าหากภาวะผูน้ าของหน่วยงานล้มเหลว หน่วยงาน
ก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มีผลต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมตารวจเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ถ้าผูบ้ งั คับการศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจไม่ให้ค วามสนใจ ทุ กอย่างของศู นย์ฝึกอบรมตารวจก็จะไม่ประสบความส าเร็ จ
เนื่องจากมีการวิจยั พบว่า ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่ไม่ได้ผา่ นการบริ หารการศึกษา มักไม่ได้
ดาเนิ นการใดๆ ให้มีการเปลี่ ยนแปลง เพราะไม่ตอ้ งการให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการถู กตั้งกรรมการ
พิจารณาความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งอาจจะมีผลตามมาหลังจากที่ตนเองได้รับการแต่งตั้ง
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ไปด ารงต าแหน่ ง อื่ น จึ ง มัก จะไม่ ส ร้ า งผลงานใดๆ และไม่ ส านต่ องานใดๆ ที่ ผูบ้ ังคับการศู น ย์
ฝึ กอบรมตารวจเดิมได้เริ่ มไว้ และไม่ได้เน้นในด้านงานบริ หารวิชาการ ดังนั้นผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับ
การศูนย์ฝึกอบรมตารวจควรจะเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการศึกษา แต่หากมีขอ้ จากัดในการ
สรรหาผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษามาดารงตาแหน่งผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ก็ควรให้ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ รวมถึ งรองผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ได้รับการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา ซึ่ งอาจจะเป็ นหลักสู ตรระยะสั้นหรื อระยะกลางก็ได้เพื่อทา
ให้การศึกษาของนักเรี ยนนายสิ บตารวจมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
4. แนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาของแต่ ละศูนย์ ฝึกอบรมแตกต่ างกัน
จากผลของวิจยั โดยการสนทนากลุ่ม พบว่าการวิจยั ครั้งนี้ ได้รวบรวมปั จจัยที่เกี่ยวข้องแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านผูส้ อน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัสดุอุปกรณ์ มาจัดทาให้อยูใ่ น
รู ปของระบบองค์การเพื่อความมีประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
โดยเรี ยงตามความสาคัญของปั จจัยย่อยแต่ละด้าน ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขสภาพปั ญหา
การบริ ห ารการศึ ก ษาของแต่ ล ะศู น ย์ฝึ กอบรมแตกต่ า งกัน คื อ ศู นย์ฝึ กอบรมต ารวจน าระบบที่
พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ โดยสรรหาปั จจัยนาเข้าและดาเนินการตามความสาคัญของปั จจัยย่อยแต่ละ
ด้า นให้ค รบถ้วน เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงานวิ ช าการ หากมี ข ้อ จ ากัดไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการสรรหาปั จจัยหรื อดาเนิ นการได้อย่างครบถ้วน ก็อาจพิจารณาสรรหาปั จจัยนาเข้าและ
ดาเนินการตามความสาคัญที่สุดของแต่ละด้าน
ข้ อเสนอแนะ
1. ศู น ย์ ฝึ กอบรมต ารวจ และส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ควรพิ จ ารณาน าระบบการ
บริหารงานวิชาการทีม่ ีประสิ ทธิผลสาหรับศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ ไปประยุกต์ ใช้
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้นาปั จจัย แต่ละด้า นจากผลการวิจยั มาจัดทาระบบองค์การ เพื่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ โดยเรี ยงตามความสาคัญของปั จจัย
ย่อยแต่ละด้าน โดยศูนย์ฝึกอบรมตารวจอาจนาไปประยุกต์ใช้โดยสรรหาปั จจัยนาเข้าและดาเนินการ
ตามความส าคัญของปั จจัย ย่อยแต่ ล ะด้านให้ค รบถ้วน เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงาน
วิชาการ ซึ่ งจะมีประโยชน์ดงั นี้
1) นักเรี ยนนายสิ บตารวจที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่หลักสู ตรกาหนด
2) การบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

219

3) ผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นบุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติ และประชาชนผูร้ ับบริ การ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายสิ บตารวจที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
หากมีขอ้ จากัดไม่สามารถดาเนิ นการสรรหาปั จจัยหรื อดาเนิ นการได้อย่างครบถ้วน ก็อาจ
พิจารณาสรรหาปัจจัยนาเข้าและดาเนินการตามความสาคัญที่สุดของแต่ละด้าน เช่น
1) ด้านผูบ้ ริ หาร ควรสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่ เคยมีผลงานทางด้านการนานโยบายสู่
การปฏิ บตั ิ ทางการศึกษาเป็ นผลสาเร็ จอย่างดี มาเป็ นผูบ้ ริ หารของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อทาให้
การศึ ก ษาของนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ผูบ้ ริ ห ารควรจะได้รั บ การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา ซึ่ งอาจจะเป็ นหลักสู ตรระยะสั้นหรื อระยะกลางก็ได้ โดยด้าน
การดาเนิ นการของผูบ้ ริ หาร ควรเน้นการวางแผนปฏิ บตั ิงาน กาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจน
กาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกันระหว่างบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ และส่ งเสริ มให้บุคลากร
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
2) ด้านผูส้ อน ควรเน้นการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของหน่ วยงาน ใช้ความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน มี
มนุ ษ ยสัม พันธ์ และปฏิ สั ม พันธ์ กบั ผูเ้ รี ย น มี ก ารประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ อย่างต่ อเนื่ องและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนเองควรมีการใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย เตรี ยมการ
สอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิคการสอน
ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
3) ด้านสภาพแวดล้อม ควรเน้นความเป็ นระบบ ความสวยงาม ความร่ มรื่ น อาคารควรมีความ
แข็งแรงทนทาน มีจานวนเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน และมีความพร้อมใช้งาน โดยต้องวางแผนการดูแล
รักษาและการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการตรวจสอบติดตามการใช้เพื่อให้ใช้อย่างคุม้ ค่า
4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรเน้นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน มีจานวนที่เพียงพอ ใช้ในการวางแผน การบริ หารงานวิชาการ การ
เรี ยนการสอน การวิจยั และใช้อินเทอร์เน็ต
2. ควรเพิม่ ระยะเวลาการฝึ กอบรมหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรนักเรียนนายสิ บตารวจ
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ.2559 ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม 1 ปี ซึ่ งจากผลการวิ จ ัย พบว่า ประสิ ท ธิ ผ ลด้า นความรู ้ ข องนัก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจมี
ประสิ ทธิ ผลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความสามารถและจิตสานึก โดยพบว่า มีเนื้ อหาวิชามากแต่เวลา
เรี ยนมีนอ้ ย ทาให้ผสู ้ อนไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้หรื อใช้เทคนิคการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจไม่ อ าจจัด เก็ บ ความรู ้ ที่ ผู ้ส อนถ่ า ยทอดได้ เ ต็ ม ที่ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ มี
ประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้น จึงควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรให้มากขึ้น เช่นอาจเพิ่มเป็ น 1
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ปี ครึ่ ง หรื อ 2 ปี เป็ นต้น หรื ออาจพิ จารณาปรั บ ปรุ งหลักสู ตร วิเคราะห์ เนื้ อหา โดยเน้นเนื้ อหาที่
สาคัญและจาเป็ นเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาการศึกษา
3. ควรใช้ แบบทดสอบและแบบประเมินกลาง
ผลการวิ จ ัย พบว่ า แต่ ล ะศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจ แยกกัน ขึ้ นการบัง คับ บัญ ชากับ แต่ ล ะ
กองบัญชาการในเขตพื้นที่ โดยใช้หลักสู ตรและตาราเดี ยวกัน ที่จดั ทาโดยกองบัญชาการศึกษา ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีการใช้แบบประเมิน ที่กองบัญชาการศึกษาเป็ นผูก้ าหนดขึ้น แต่ใช้แบบทดสอบความรู ้ ที่
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจต่างๆ จัดทาขึ้นมาเอง ทาให้ไม่สามารถเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลด้านความรู ้ของ
การดาเนินการตามหลักสู ตรเดี ยวกันได้ ดังนั้น เนื่ องจากเป็ นการศึกษาตามหลักสู ตรเดี ยวกัน และ
เพื่อความมีมาตรฐานและเป็ นการประกันคุณภาพการศึกษา จึงควรสร้างและใช้แบบทดสอบความรู ้
และแบบประเมินผลที่เป็ นมาตรฐานกลาง ที่จดั ทาโดยกองบัญชาการศึกษาซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทาหลักสู ตร
และควรกาหนดมาตรการเพื่อมิให้ผใู ้ ดล่วงรู ้ขอ้ สอบก่อนการทดสอบด้วย
4. ควรปรั บปรุ งหรื อเพิ่มเติมปั จจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการแต่ มีอยู่น้อย
หรื อมีการปฏิบัติน้อย
ผลการวิจยั พบว่าบางปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารงานวิชาการมีอยูน่ อ้ ยหรื อมีการปฏิบตั ินอ้ ย ซึ่ ง
ควรมีการปรับปรุ งหรื อเพิม่ เติมปั จจัยเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากขึ้น ดังนี้
1) ด้านผูบ้ ริ หาร ควรเพิ่มความสุ ขุมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มากขึ้น อุทิศเวลาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรและมี ความคิดริ เริ่ ม พยายามหาวิธี สร้ างแรงจูงใจให้บุคลากร แสดงความเป็ นผูน้ าทาง
วิชาการ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2) ด้านผูส้ อน ควรเพิ่มการจัดเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มากขึ้ น
พยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเรี ยนการสอนทุ กครั้ ง หาวิธีการออกแบบการเรี ยนรู ้ ใ ห้
เหมาะกับผูเ้ รี ยน อุทิศตนเพื่อผดุ งเกียรติแห่ งวิชาชี พครู และพยายามใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม
กับสภาพการเรี ยนรู ้ มีการประสานกับผูส้ อนวิชาอื่ นเพื่อเชื่ อมโยงเนื้ อหาวิชา และส่ งเสริ มและ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มความสามารถ
3) ด้านสภาพแวดล้อม ควรมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจให้นกั เรี ยนนายสิ บตารวจ เพื่อ
ผ่อนคลายจากการเรี ยนและฝึ ก ควรมีการจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้และวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฝึกอบรม ควรมีห้องสมุดที่นกั เรี ยนนายสิ บตารวจเข้าไปใช้
บริ การได้อย่างสะดวก และมีส่ิ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจาวันและ
การศึกษาในศูนย์ฝึกอบรม
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4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรมี จานวนอย่างเพียงพอกับจานวนนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ควรมี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้ในการเรี ยนได้อย่างดี และควรพยายามนาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูม่ าใช้ใน
การวิจยั หรื อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนหรื อใช้ในการบริ หารงานวิชาการมากขึ้น
5. ควรปรับเปลีย่ นวิธีการสอน
จากการวิ จ ัย พบว่ า ความรู ้ ข องนัก เรี ยนนายสิ บ ต ารวจยัง มี ร ะดับ ปานกลาง ซึ่ งอาจ
เนื่ องมาจากห้องเรี ยนของศูนย์ฝึกอบรมตารวจมี จานวนนักเรี ยนนายสิ บตารวจที่ มากเกิ นไป หรื อ
วิธีการสร้างการเรี ยนรู ้ของครู อาจารย์ยงั ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการสอนของผูส้ อนส่ วนใหญ่
ในศูนย์ฝึกอบรมตารวจเป็ นการบรรยายในชั้นเรี ยน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ คื อ ทาให้เกิ ด
ความรู ้ความจา ความเข้าใจ และเกิดทักษะหรื อความสามารถการนาไปใช้ ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน เช่ น ห้องเรี ยนแต่ละห้องควรจะเล็กลง และการเรี ยนการสอนควรเป็ นแบบบูรณาการ
เน้นเรื่ องการฝึ กปฏิ บตั ิ มากขึ้ น หรื อเรี ย นจากโมดู ล หรื อสถานการณ์ จริ ง เพราะนักเรี ย นนายสิ บ
ตารวจเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนสาเร็ จแล้วต้องไปปฏิบตั ิงานจริ งทันที การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็ นวิธี
หนึ่งที่สามารถพัฒนางานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจได้
6. ควรจัดหาแหล่ งสนับสนุนการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้ มากขึน้
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เป็ นสิ่ งสาคัญ
และส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ แต่ส่ วนใหญ่ ศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนหรื อได้รับการสนับสนุนน้อย ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จึงเสนอแนะให้พิจารณาดาเนินการจัดหาแหล่งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนให้มากขึ้ น เช่ น การจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการสร้างสนามกี ฬา เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต รวมไปถึงสื่ อโสตทัศนู ปกรณ์
สาหรับการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนจานวนมากๆ สนใจการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
ข้ อแนะนาในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลของการวิจยั และข้อค้นพบของการวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้มีประเด็นวิจยั ที่ควรจะมีการ
วิจยั ต่อไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาวิจั ยถึงประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการของนักเรี ยนนายสิ บ ตารวจให้
ครอบคลุมไปถึงนักเรียนนายสิ บตารวจของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
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เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เน้นการวิจยั การบริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ จึงเป็ น
การเปรี ยบเทียบถึงแค่ระดับผูบ้ ริ หารของศูนย์ฝึกอบรมตารวจเท่านั้น ไม่ถึงระดับกองบัญชาการ ทา
ให้ไม่มีการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการที่แตกต่างกันระหว่างการบริ หารจากศูนย์กลาง เช่น
กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน กับการบริ หารแบบแยกศูนย์ เช่นศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภาค ดังนั้น จึงเสนอให้ควรวิจยั เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ
แบบรวมอานาจที่ศูนย์กลาง กับการกระจายอานาจการบริ หารงานวิชาการ ว่ามีประสิ ทธิ ผลเหมือน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร และมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยต่างกันหรื อไม่
2. ควรศึ ก ษาวิจั ยถึงแรงจู งใจในการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนนายสิ บ ต ารวจ ของแต่ ล ะศู นย์
ฝึ กอบรมตารวจ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ โดยเน้นถึง
ปัจจัยภายในต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน สภาพแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์
แต่ยงั มีอีกปั จจัยหนึ่งที่อาจส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนนายสิ บตารวจได้ คือปัจจัยของตัว
นักเรี ยนนายสิ บตารวจเอง จึงควรวิจยั ถึง แรงจูงใจของนักเรี ยนนายสิ บตารวจแต่ละศูนย์ฝึกอบรม ว่า
ปั จจัยใดทาให้เกิ ดแรงจู งใจในการเรี ยนรู ้ มาก เช่ น แรงจู งใจส่ วนตัว หรื อตาแหน่ งที่จะได้รับการ
บรรจุ แต่ งตั้ง หลังสาเร็ จการศึ ก ษา หรื อความแตกต่ างของสภาพแวดล้อมและระยะทางระหว่า ง
สถานที่ฝึกอบรมกับสถานที่ปฏิบตั ิงานหลังสาเร็ จการศึกษา เป็ นต้น
3. ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่ อการบริหารงานวิชาการของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ โดยเน้นถึง
ปั จจัยภายในต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่ งอาจมีปัจจัยภายนอกของศูนย์ฝึกอบรมตารวจที่อาจ
ส่ ง ผลต่ อการบริ หารงานวิช าการได้ เช่ น โครงสร้ า งองค์ก าร กฎระเบี ย บการแต่ ง ตั้ง และเลื่ อ น
ต าแหน่ ง ครู / อาจารย์ หรื อ งบประมาณ เป็ นต้น จึ ง ควรศึ ก ษาวิ จ ัย ถึ ง ปั จ จัย อื่ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ หารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจเพิ่มเติมอีกด้วย
4. ควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาระบบการบริ หารงานด้ านอื่น ที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยที่มีประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่ ง ศู นย์ฝึกอบรมตารวจยัง มี ภารกิ จด้า นอื่ นนอกเหนื อจากการบริ หารงาน
วิชาการ เช่ น การบริ หารงานบุ คคล การบริ หารงานงบประมาณ เป็ นต้น จึงควรศึกษาวิจยั ถึงการ
พัฒนาระบบการบริ หารงานด้านอื่น ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของศู นย์ฝึกอบรม
ตารวจอีกด้วย
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ผนวก ก.
แบบทดสอบและแบบประเมิน
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แบบทดสอบในการวัดผลการเรียนรู้ ภาควิชาการ (รวม)
หลักสู ตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปี พ.ศ.2560
จงกากบาด [ X ] หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ องเพียงข้ อเดียง
1. ข้อใด ไม่ใช่เป้ าหมายของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้อย่างรวดเร็ ว ถูกวิธี และปลอดภัย
2. เพื่อเป็ นการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บ บรรเทาความเจ็บปวด
3. เพื่อดูแลผูบ้ าดเจ็บอย่างใกล้ชิดระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
4. เพื่อป้ องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
2. ข้อใดคือความหมายของจริ ยธรรม
1. แนวทางในการประพฤติตนเพื่อให้อยูก่ นั ได้อย่างร่ มเย็นในสังคม
2. สิ่ งที่สงั คมถือว่ามีค่าพึงปรารถนาของสังคม
3. สภาพคุณงามความดี ที่มนุษย์ใช้เป็ นเครื่ องควบคุมจิตใจ ให้สงบ
4. ประมวลความประพฤติ ที่แต่ละอาชีพกาหนดขึ้น
3. ข้อใดถูกต้อง
1. ข้อมูล เป็ นรู ปแบบของข้อเท็จจริ งที่มีการรวบรวมไว้และสามารถนาไปใช้งานได้
2. ข้อมูล เป็ นรู ปแบบของข้อเท็จจริ งที่มีสาระและมีความหมายสามารถนาไปใช้งานได้
3. สารสนเทศ เป็ นชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ แต่ยงั ไม่สามารถนาไปใช้งานได้ ต้องนาไปจัดเรี ยงใหม่
ก่อนนาไปใช้
4. สารสนเทศ เป็ นชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้และสามารถนาไปใช้งานได้ หรื อเป็ นชุดข้อมูลที่ผา่ นการ
ประมวลผลแล้ว
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานตารวจแห่งชาติในข้อใดเหมาะสมกับงานสถานีตารวจ
1. POLIS และ AFIS
2. POLIS และ PICASSO
3. CRIMES และ POLIS
4. POLIS และ C3I
5. ข้อใดถูกต้อง
1. สิ ทธิมนุษยชน เป็ นแนวคิดของตะวันตก ไม่ควรนามาใช้กบั สังคมไทย เนื่องจากสังคมไทยเป็ นสังคม
ที่เน้นความเป็ นส่วนรวมมากกว่าปั จเจกบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ตารวจ ต้องคานึงถึงสิ ทธิมนุษยชนของคนทุกคน ไม่เว้นแม้กระทัง่ โจรผูร้ ้าย
3. การคานึงถึงสิ ทธิ มนุษยชน ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบตั ิหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้
ยากลาบากมากขึ้น
4. การเรี ยกร้องสิ ทธิมนุษยชนในปั จจุบนั ทาให้สงั คมไทยเกิดความขัดแย้งวุน่ วายอันเป็ นภัยต่อความ
สงบเรี ยบร้อยในสังคม
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6. ข้อใด ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนที่กาหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
1. บุคคลจะไม่ถูกบังคับให้เป็ นทาส
2. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการปฏิบตั ิต่อกันฉันพี่นอ้ ง
3. บุคคลสามารถถูกเนรเทศออกจากประเทศได้
4. บุคคลที่ถูกกล่าวหาทางอาญา มีสิทธิ์ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริ สุทธิ์
7. การกระทาในลักษณะใดเป็ นการกระทาที่ไม่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. หน่วยความมัน่ คงดักฟังโทรศัพท์นายขาวโดยไม่มีหมายศาล
2. เจ้าหน้าที่ตารวจสอบผูต้ อ้ งหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
3. เจ้าหน้าที่ป่าไม้เผากระท่อมชาวบ้านที่บุกรุ กป่ าสงวน
4. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ให้ประกันตัวผูต้ อ้ งหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
8. ข้อใดเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
1. รัฐเรี ยกเก็บภาษีอากร
2. รัฐสัง่ ปิ ดหนังสื อพิมพ์
3. ตารวจตรวจค้นบ้านประชาชนโดยไม่มีหมายศาล
4. รัฐออกพระราชกาหนดการบริ หารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หลักการใช้ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีความพอประมาณ
2. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
3. ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
4. ใช้บตั รเครดิต
10. ตามปฏิญญากรุ งเทพ ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
1. เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อสร้างความร่ วมมือและพัฒนาศักยภาพทางการทหาร
3. เพื่อขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุ งการขนส่งและคมนาคม
4 เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ
11. มะนิลา คือเมืองหลวงของประเทศใด
1. อินโดนีเซีย
2. บรู ไน
3. มาเลเซีย
4. ฟิ ลิปปิ นส์
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12. ข้อใด ไม่ใช่ภารกิจการอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. การจัดเจ้าหน้าที่ตารวจประจา POKESTOP เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริ การทัว่ ประเทศ
2. การเตรี ยมความพร้อมด้านกาลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และสถานีในพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว
3. การสร้างแนวร่ วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
4. การอานวยความสะดวกในการแปลภาษาและการจัดหาล่ามอาสาสมัครที่จะเป็ นล่ามในพื้นที่
13. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จะต้องพิจารณาปฏิบตั ิการอย่างไร
1. ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแบบเร่ งด่วนตามอาการ
2. ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแบบถึงใครก่อนก็ช่วยเหลือก่อน
3. ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามความง่ายในการช่วยเหลือ
4. ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแบบรู ้จกั ใครก่อนก็ช่วยเหลือก่อน
14. ข้อใด เป็ นขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีอย่างถูกต้อง
1. ห้ามเลือด ประเมินความรู ้สึกตัว ตรวจสัญญาณชีพ เคลื่อนย้าย
2. ประเมินความรู ้สึกตัว ตรวจหาบาดแผลตามร่ างกาย เคลื่อนย้าย ตรวจสัญญาณชีพ
3. เคลื่อนย้าย ตรวจหาบาดแผลตามร่ างกาย ตรวจสัญญาณชีพ ประเมินความรู ้สึกตัว
4. ตรวจสัญญาณชีพ เคลื่อนย้าย ตรวจหาบาดแผลตามร่ างกาย ห้ามเลือด
15. ข้อใด เป็ นหลักการจาในการกดหน้าอกของผูป้ ่ วยที่ไม่มีชีพจร
1. กดลึก ปล่อยสุด อย่าหยุด กดบ่อย
2. กดลึก ปล่อยสุด อย่าหยุด อย่าบ่อย
3. กดลึก ปล่อยสุด หยุดเป็ นระยะ กดบ่อย
4. กดสุด หยุดเป็ นระยะ กดบ่อย ปล่อยลึก
16. ท่านจะอธิบายหลักการปฐมพยาบาลแก่คนทัว่ ไปอย่างไร
1. การปฐมพยาบาลมีเป้ าหมายเพือ่ ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บอย่างรวดเร็ วและปลอดภัย
2. การปฐมพยาบาลไม่ได้ช่วยลดการบาดเจ็บ แต่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยถึงมือแพทย์อย่างรวดเร็ ว
3. การปฐมพยาบาลจาเป็ นต้องทาด้วยความเร่ งรี บ ไม่ควรคานึงถึงความพิการ
4. การปฐมพยาบาลจาเป็ นต้องใช้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
17. ข้อใด เป็ นการปฏิบตั ิตนตามประมวลจริ ยธรรมของตารวจ พ.ศ.2553
1. เคารพสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. แต่งเครื่ องแบบต่อหน้าประชาชนอยูเ่ สมอ เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ
3. ยึดถือคุณธรรมสี่ ประการเป็ นเครื่ องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตน
4. หมัน่ ศึกษาหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา
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18. ตารวจควรปฏิบตั ิตวั อย่างไร ให้สมกับคากล่าวที่วา่ “เราอยูไ่ หน ประชาอุ่นใจทัว่ กัน” มากที่สุด
1. ประพฤติตนเป็ นคนดี มีจริ ยธรรม
2. ไม่ทุจริ ตต่อหน้าที่ดว้ ยประการทั้งปวง
3. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อประชาชน
4. บริ การแก่ประชาชนด้วยความกระตือรื อร้น
19. ข้อใด เป็ นจิตสานึกของความเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สนั ติราษฎร์
1. มีท่าทีเป็ นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี และมีความอ่อนโยนต่อประชาชน
2. ไม่ทุจริ ตต่อหน้าที่ดว้ ยประการทั้งปวง
3. ยึดมัน่ การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็ นประมุข
4. ดารงชีวติ ส่วนตัวไม่ให้มวั หมองต่อตาแหน่งหน้าที่
20. โปรแกรมใดต่อไปนี้ เหมาะสาหรับนามาใช้ในการจัดทาบัญชีเงินเดือนข้าราชการตารวจ
1. Word
2. Excel
3. Access
4. PowerPoint
21. ระบบใด ที่ใช้ในการสเก็ตซ์ภาพคนร้าย
1 .ระบบ POLIS
2. ระบบ CCTV
3. ระบบ PICASSO
4. ระบบ AFIS
22. ระบบ POLIS และ CRIMES เชื่อมโยงกับกรมการปกครองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใด
1. ข้อมูลการเลือกตั้ง
2. ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ
3. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
4. ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ
23. Which of the following is NOT CORRECT?
1. Be careful of your wallet.
2. Excuse me. May I help you?
3. Excuse me. You're welcome.
4. Hello, I’m a patrol police in this area.
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24. Which of the following is NOT CORRECT?
1. Go straight ahead.
2. The hospital is in your right.
3. Continue to the end of this road.
4. The police station is opposite the school.
25. Which of the following is NOT CORRECT?
1. Face style is square, round, plain, wide
2. Hair color is black, white, grey, blond, red
3. Eyes is green, blue, brown, black
4. Age is ten, twenty, thirty, forty, fifty
26. What do you say to someone who is injured?
1. Are you Thai?
2. Where are you from?
3. Are you alright?
4. Where are you going?
27. What do you say if you want a witness to describe a thief?
1. What can I do for you?
2. How this the thief look like?
3. Where did the robbery happen?
4. Where was him at 8?
28. A thief goes into your house through a windows.
1. Murder
2. Drunk driving
3. Breaking and entering
4. Speeding
29. ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองและระบบรัฐธรรมนูญแบบประเทศใดในโลก
1. สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
2. สหรัฐอเมริ กา และฝรั่งเศส
3. อังกฤษ และฝรั่งเศส
4. อังกฤษ และญี่ปุ่น
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30. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับลักษณะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1. เป็ นกฎหมายมหาชนและกฎหมายสารบัญญัติ
2. เป็ นกฎหมายเอกชนและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. เป็ นกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
4. เป็ นกฎหมายมหาชนและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1. การสอบสวนจะมีข้ ึนก่อนหรื อหลังความผิดเกิดก็ได้
2. การสอบสวนเป็ นการแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานในคดี ของพนักงานสอบสวน
3. การสื บสวนและการสอบสวน ต่างก็เป็ นการแสวงหาข้อเท็จจริ งของกฎหมาย
4. การสอบสวนจะมีข้ ึนเมื่อมีการกระทาผิดเกิดขึ้น และเป็ นอานาจของพนักงานสอบสวนเท่านั้น
32. กรณี ที่กฎหมายอาญาที่ใช้ขณะกระทาความผิด แตกต่างกับกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่ซ่ ึงบังคับใช้ภายหลังการ
กระทาความผิด เมื่อคดียงั ไม่ถึงที่สุดจะต้องบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระทาความผิดนั้นอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ที่สุด
1. ใช้กฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่เท่านั้น เพราะกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
2. ใช้กฎหมายอาญาที่ใช้อยูเ่ ดิมเท่านั้น เพราะเป็ นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทาผิด
3. กฎหมายใดเป็ นคุณกับผูก้ ระทาความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนนั้น
4. ใช้อย่างใดก็ได้ แล้วแต่ดุลพินิจของศาลที่ตดั สิ นคดีน้ นั ๆ
33. องค์ประกอบความผิดฐานกระทาการมัว่ สุมกันทาให้เกิดความวุน่ วายในบ้านเมืองจะต้องมีบุคคลมัว่ สุมตั้งแต่กี่
คนขึ้นไป
1. 3 คน
2. 5 คน
3. 10 คน
4. 15 คน
34. ข้อใด ไม่เป็ นที่มาของกฎหมาย ในระบบ common law
1. กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
2. หลักความยุติธรรมของผูพ้ ิพากษา
3. จารี ตประเพณี
4. หลักกฎหมายทัว่ ไป
35. ระบบกฎหมายของประเทศไทย ใช้ระบบกฎหมายลักษณะใด
1. Common Law, ระบบไต่สวน
2. Civil Law, ระบบกล่าวหา
3. common law, ระบบกล่าวหา
4. Civil Law, ระบบไต่สวน
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36. ข้อใดถือเป็ นกฎหมายเอกชน
1. กฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครอง
2. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิ ชย์
3. กฎหมายอาญา กฎหมายพาณิ ชย์
4. กฎหมายพาณิ ชย์ กฎหมายระหว่างประเทศ
37. สภาพของบุคคลตามกฎหมายเริ่ มขึ้นเมื่อใด
1. เมื่ออยูใ่ นครรภ์มารดาครบ 9 เดือน
2. เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดา จะมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ ก็ตาม
3. เมื่อคลอดจากครรภ์มารดา และอยูร่ อดเป็ นทารก
4. เมื่อทารกมีอายุครบ 1 ปี
38. การแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ สามารถดาเนินการได้ ณ ที่ใด
1. กรมพาณิ ชย์
2. กรมคุม้ ครองสิทธิ์
3. กรมการค้าภายใน
4. กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
39. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการจัดระเบียบสังคมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ให้ตรวจตรากวดขันสถานบริ การว่าได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งสถานบริ การอย่างถูกต้องหรื อไม่
2. ให้สถานบริ การดาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามประเภทที่ขออนุญาตและให้เปิ ดปิ ดสถานบริ การ ตาม
เวลาที่กฎหมายกาหนด
3. กวดขันมิให้ผมู ้ ีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ซ่ ึงไม่ได้ทางานในสถานบริ การนั้นเข้าไปในสถานบริ การ
ระหว่างเวลาทาการ
4. ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ถูกต้อง
1. ให้ประชาชนไปดักจับผูต้ อ้ งหาตามหมายจับที่ทา้ ยซอย
2. ส่งหมายเรี ยกให้แก่ผรู ้ ับหมายตอนผูร้ ับกลับถึงบ้านเวลา 2 ทุ่ม
3. แจ้งให้ผถู ้ ูกจับกุมทราบว่า ผูถ้ กู จับมีสิทธิปรึ กษาทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
4. เข้าไปค้นในที่รโหฐานทันทีโดยไม่มีหมายค้น เมื่อได้ยนิ เสี ยงร้องให้ช่วยมาจากข้างใน
41. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสถานีตารวจ
1. ในรู ปแบบที่ 2 งานจราจรขึ้นตรงต่อผูก้ ากับการ
2. ในรู ปแบบที่ 3 งานจราจรขึ้นตรงต่อสารวัตรหัวหน้าสถานี
3. ในรู ปแบบที่ 4 งานจราจรขึ้นตรงต่อสารวัตรป้ องกันปราบปราม
4. ในรู ปแบบที่ 5 งานจราจรขึ้นตรงต่อรองสารวัตรป้ องกันปราบปราม
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42. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกตาแหน่ง
1. รอง ผกก.ป. / สว.จร. / รอง สว.สส./ ผบ.หมู่ (ธร.)
2. รอง ผกก.ป. / สว.จร. / รอง สว.(สส.) / ผบ.หมู่ (ธร.)
3. รอง ผกก.ป. / สว.(จร.) / รอง สว.(สส.) / ผบ.หมู่ (ธร.)
4. รอง ผกก.(ป.) / สว.(จร.) / รอง สว.(สส.) / ผบ.หมู่ (ธร.)
43. เกี่ยวกับงานอานวยการเบื้องต้นในสถานีตารวจ งานใดมีหน้าที่จดั ทาตารางเวรปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจ
1. งานธุรการกาลังพล
2. งานธุรการทัว่ ไป
3. งานนโยบายและแผน
4. งานธุรการคดี
44. เจ้าพนักงานตารวจที่เป็ นหัวหน้าชุดในการจับกุม ตามกฎหมายต้องมียศใด
1. ร.ต.ต./พนักงานฝ่ ายปกครองตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร.ต.อ. ขึ้นไป
3. สารวัตร ขึ้นไป
4. ไม่มีกฎหมายกาหนด แค่เป็ นพนักงานผูม้ ีอานาจตามกฎหมายก็เป็ นได้
45. ใครปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหัวหน้าจราจร
1. รอง ผกก.จร.
2. สว.จร.
3. รอง สว.จร.
4. รอง สว.งานจราจร
46. ใครปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหัวหน้าสายสื บ
1. รอง ผกก.สส.
2. สว.สส.
3. รอง สว.สส.
4. รอง สว.งานสื บสวน
47. ข้อใดต่อไปนี้ ทาหน้าที่พิมพ์สานวนการสอบสวน
1. ผบ.หมู่ (ทาหน้าที่ธุรการ)
2. ผบ.หมู่ (ทาหน้าที่เสมียนคดี)
3. ผบ.หมู่ (ทาหน้าที่เสมียนประจาวันคดี)
4. ผบ.หมู่ (ทาหน้าที่ผชู ้ ่วยพนักงานสอบสวน)
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48. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ทาหน้าที่สืบสวนหาข่าวที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ
1. งานสื บสวน
2. งานอานวยการ
3. งานป้ องกันปราบปราม
4. หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
49. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. การลงชื่อในบัญชีปฏิบตั ิราชการ ให้ลงชื่อตั้งแต่ผบู ้ งั คับการลงมาทุกคน
2. เมื่อต้องเคารพตารวจซึ่งอยูร่ วมกันหลายคน ให้ทาเฉพาะผูม้ ียศสูงในที่น้ นั แต่เพียงผูเ้ ดียว
3. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดติดหน้าอก ให้ประดับไว้เหนือกระเป๋ าเสื้ อเบื้องขวาแนวรังดุมเม็ดที่ 1
4. บุคคลในครอบครัวข้าราชการ ที่มีสิทธิเบิกประกันสังคม ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลได้
50. ลักษณะสัญลักษณ์ของตารวจที่ถูกต้องเป็ นรู ปอะไร
1 รู ปพระแสงดาบและโล่
2 รู ปพระแสงเขนและดาบ
3 รู ปพระแสงดาบเขนและโล่
4 รู ปพระเขนดาบและโล่
51. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. สานักงานจเรตารวจ มีหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ขา้ ราชการตารวจ
2. สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นหน่วยงานดูแลระบบ CRIMES
3. สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ มีหน้าที่จดั ทาแผน แผนงาน โครงการ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4. สานักงานพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
52. พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ. ศ. 2547 ตราขึ้นโดยคาแนะนาและยินยอมของข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. ประธานรัฐสภา
3. ประธานวุฒิสภา
4. รัฐสภา
53. กรรมการข้าราชการตารวจโดยตาแหน่งของ ก.ตร. ได้แก่ขอ้ ใด
1. เลขาธิการ ก.ตร
2. จเรตารวจแห่งชาติ
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
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54. ข้าราชการตารวจยศ “พลตารวจตรี ” เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในระดับใด
1. กองบังคับการ
2. กองบัญชาการ
3. กองบัญชาการหรื อกองบังคับการ
4. กองกากับการ
55. ข้าราชการตารวจประกอบด้วยข้อใด
1. ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตารวจ
2. ชั้นสิ บตารวจตรี ชั้นจ่าสิ บตารวจ ชั้นดาบตารวจ
3. ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตารวจสารอง
4. ชั้นพลตารวจตรี ชั้นร้อยตารวจตรี ชั้นสิ บตารวจตรี
56. กรณี ส.ต.ต.กล ต้องการยืน่ หนังสื ออุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษ ปลดออก ให้ดาเนินการภายในกี่วนั
1. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
2. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
3. ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
4. ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
57. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญาได้จากรัฐบาล
2. ดอกผลที่เกิดจากกองทุนเพื่อการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา ไม่ตอ้ งนาส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
3. ผูใ้ ดแต่งเครื่ องแบบตารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
4. ผูใ้ ดแต่งเครื่ องแบบตารวจเพื่อการแสดง ต้องแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตารวจท้องที่ทราบ
58. คาว่า “หนังสื อ” ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หมายถึงข้อใด
1. หนังสื อราชการ
2. หนังสื อคู่มือการเรี ยน
3. หนังสื อสารคดี
4. หนังสื อนวนิยาย
59. ข้อใดควรจะทาเป็ นหนังสื อภายใน
1. หนังสื อจาก บช.น. มีถึง ลก.ตร.
2. หนังสื อจาก ภ.จว.ชัยภูมิ มีถึง สานักงานโยธาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
3. หนังสื อจาก กรมที่ดิน มีถึง สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. หนังสื อจาก อบต.ศาลายา มีถึง สภ.พุทธมณฑล
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60. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการเขียนรายงาน
1. เพื่อทราบเหตุการณ์และเรื่ องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงการสัง่ การของผูบ้ งั คับบัญชา
3. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในชั้นสืบสวนสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาล
4. เพื่อใช้เป็ นสถิติและเปรี ยบเทียบ
61. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. หากตนเองสมัครใจโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่น ต้องให้ส่วนราชการนั้นทาความตกลงกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ในกรณี ตาแหน่งใดว่างลง ต้องแต่งตั้งผูม้ ีตาแหน่งรองรักษาราชการแทนเท่านั้น จะแต่งตั้งผูอ้ ื่นมิได้
3. การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้
เป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
4. ตาแหน่งผูบ้ งั คับหมู่ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศสิ บตารวจตรี ข้ ึนไป แต่ไม่สูงกว่าดาบตารวจ
62. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. เด็ก มีสิทธิในการอยูร่ อด สิ ทธิได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง สิ ทธิในการพัฒนา สิ ทธิในการพัฒนา และ
สิ ทธิในการมีส่วนร่ วม
2. เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด มักอยูใ่ นครอบครัวที่บกพร่ องหรื อขาดความสมดุล
3. ถ้าเด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดอาญาร่ วมกับบุคคลทัว่ ไป ให้ยนื่ ฟ้องเด็กและเยาวชนพร้อมไปกัน
กับบุคคลทัว่ ไปนั้นเลย
4. ถ้าเด็กกระทาความผิดซึ่งหน้า ให้จบั กุมได้ทนั ที
63. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง
1. เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นเด็กที่พึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
2. หากนายจ้างต้องการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เป็ นลูกจ้าง ให้ยนื่ เรื่ องต่อกระทรวงแรงงาน
3. หากคู่สมรสลักทรัพย์อีกฝ่ ายหนึ่ง ผูก้ ระทาไม่ตอ้ งรับโทษ
4. กองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เป็ นองค์กรสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดต่อ
เด็กและสตรี
64. โดยปกติการจัดเวรยามประจาตูย้ าม ในการเข้าเวรยามหนึ่งผลักต้องอยูป่ ระจาตูย้ ามกี่ชวั่ โมง
1. 6 ชัว่ โมง
2. 8 ชัว่ โมง
3. 12 ชัว่ โมง
4. 24 ชัว่ โมง
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65. ข้อใด ไม่ใช่จุดเน้นของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การให้ความรู ้แก่ประชาชนในการป้ องกันอาชญากรรม
2. การตรวจท้องที่โดยสม่าเสมอต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ใส่เครื่ องแบบ
3. การเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตารวจและประชาชน
4. การส่งเสริ มให้ประชาชนป้ องกันตนเองครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
66. สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทาให้เกิดอาชญากรรมได้แก่อะไรบ้าง
1. สาเหตุทางชีววิทยาและสาเหตุทางจิตวิทยา
2. สาเหตุทางสังคมและสาเหตุทางสิ่ งแวดล้อม
3. สาเหตุทางกฎหมายและสาเหตุทางศีลธรรม
4. สาเหตุภายในและสาเหตุภายนอก
67. ข้อใด ไม่ใช่สาระสาคัญของทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย
1. การปรากฏตัวของตารวจ ย่อมมีผลยับยั้งผูม้ ีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม
2. ตารวจสายตรวจต้องแต่งเครื่ องแบบออกตรวจท้องที่โดยสม่าเสมอต่อเนื่อง
3. รถสายตรวจควรมีลกั ษณะเด่นชัดเห็นได้ง่าย
4. การจัดสภาพทัว่ ไปในระดับเมืองและชุมชนให้ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตรา
68. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เซอร์ โรเบิร์ต พีล
1. เป็ นบิดาของการตารวจยุคใหม่
2. เป็ นผูก้ ่อตั้งกรมตารวจนครบาลแห่งลอนดอน
3. เป็ นผูก้ ล่าวว่า “การป้ องกันอาชญากรรม การสื บสวนสอบสวน และจับกุม คืองานหลักของตารวจ”
4. เป็ นเจ้าของแนวคิดที่วา่ “ตารวจคือประชาชน ประชาชนคือตารวจ”
69. ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
1. เป็ นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจ
2. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไม่ถือว่าเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3. ผูก้ ระทาความผิดมักเป็ นผูม้ ีความรู ้ สามารถปกปิ ดการกระทาผิดได้แนบเนียน
4. ผูก้ ระทาความผิดมีฐานะทางการเงินที่ดีและมีอิทธิพลทางการเมือง
70. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง
1. เมื่อยืน่ ฟ้องเด็กที่ศาลใดแล้ว ไม่สามารถโอนคดีไปยังศาลอื่นได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
2. เด็กอายุยงั ไม่เกิน 10 ปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็ นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้ งรับโทษ
3. บุคคลใดๆ จะไม่ตอ้ งรับโทษทางอาญา ถ้าไม่มีกฎหมายบอกว่า การกระทาอย่างนั้นเป็ นความผิดและ
กาหนดโทษไว้ดว้ ย
4. ถ้ามีผนู ้ าเด็กหลงทางมาแจ้งที่ตยู ้ าม ให้ตารวจยามประจาตูย้ ามรับตัวไว้ แล้วลงรายงานประจาวัน
ประจาตูย้ าม
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71. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นการปฏิสมั พันธ์สื่อสารกันในทางที่ดีงาม
2. การทางานเป็ นทีม เป็ นสิ่ งที่มีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จของงาน
3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีวธิ ีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผูบ้ งั คับบัญชา
4. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ประชาชน ต้องใช้เทคนิคและวิธีการหลายรู ปแบบมาประสมประสานกัน
72. ข้อใด เป็ นขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
1. สารวจปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปั ญหา ประเมินผล
2. สารวจปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผล แก้ไขปั ญหา
3. วิเคราะห์ปัญหา สารวจปั ญหา แก้ไขปั ญหา ประเมินผล
4. วิเคราะห์ปัญหา สารวจปั ญหา ประเมินผล แก้ไขปั ญหา
73. การปรากฏตัวของตารวจ มีผลในการยับยั้งผูม้ ีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรม เป็ นแนวคิดของทฤษฎีใด
ในการป้ องกันอาชญากรรม
1. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์
2. ทฤษฎีตารวจชุมชน
3. ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย
4. ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
74. สิ่ งสาคัญที่สุดในการบริ การประชาชน คือข้อใด
1. ต้องไม่โต้แย้งประชาชน
2. ต้องทาด้วยความรวดเร็ ว
3. ต้องไม่เกิดผลเสี ยหายแก่บุคคลอื่นๆ
4. ผูใ้ ห้บริ การต้องเป็ นบุคคลที่มีใจในการให้บริ การ
75. ข้อใด ไม่ใช่ยทุ ธวิธีตารวจภายใต้ทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย
1. การตรวจท้องที่
2. การจัดตั้งตารวจชุมชน
3. การวางยามเฝ้าจุดสาคัญๆ
4. การตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ
76. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
1. แผนประทุษกรรม หมายถึง แบบอย่างการทุจริ ตหรื อวิธีการกระทาผิดของคนร้าย
2. การทะเบียนประวัติอาชญากร คือ การเก็บบันทึกเรื่ องราวรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่ งของในคดีอาญา
3. กรณี เจ้าทุกข์หรื อพยานจาหน้าคนร้ายได้ สามารถสเก็ตช์ภาพคนร้ายที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางได้
4. กรณี ที่เจ้าทุกข์หรื อพยานจาหน้าคนร้ายได้ สามารถตรวจสอบจากสารบบภาพถ่ายคนร้ายที่กอง
ทะเบียนประวัติอาชญากรได้
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77. ผูม้ ีอานาจสื บสวนคือ
1. พนักงานฝ่ ายปกครองระดับ 3 ขึ้นไป
2. ตารวจที่มียศตั้งแต่นายดาบตารวจขึ้นไป
3. เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่จากัดว่าชั้นยศใดตาแหน่งหน้าที่อะไร
4. พนักงานอัยการ
78. หลักปฏิบตั ิทว่ั ไปในการสื บสวน ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการสื บสวนคือข้อใด
1. ข้อมูลของคดี
2. บุคคลในคดี
3. งบประมาณสนับสนุนการทาคดี
4. ผูบ้ งั คับบัญชาในการสัง่ งานคดี
79. งานสื บสวนเป็ นงานเทคนิคอย่างหนึ่ง ซึ่งปรัชญาความเชื่อในงานสื บสวนที่เจ้าหน้าที่ตารวจผูส้ ืบสวนต้อง
ยึดถือ คือข้อใด
1. เน้นการสื บสวนจากตัวบุคคล ไปหาวัตถุพยานหรื อทรัพย์
2. เน้นการสื บสวนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและความรู ้ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ไปหาข้อเท็จจริ งในคดี
และตัวผูก้ ระทาความผิด
3. ไม่มีคดีใดที่คลี่คลายไม่ได้ อาชญากรย่อมทิ้งร่ องรอยเสมอ
4. รู ้เขารู ้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
80. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
1. อาชญากรมักจะทิ้งร่ อยรอยในสถานที่เกิดเหตุเสมอ
2. สถาบันนิติเวชวิทยา เป็ นหน่วยงานหลักในการชันสูตรพลิกศพของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
3. การพิสูจน์หลักฐาน เป็ นกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งให้การยอมรับ การชี้เฉพาะ การ
จาแนก และการตีความหมายของวัตถุพยาน
4. ประโยชน์ของการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้แก่ การตรวจเพื่อชี้เฉพาะวัตถุพยานด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
81. พยานวัตถุในข้อใดต่อไปนี้ เป็ นพยานวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
1. เก้าอี้ขนาดใหญ่
2. ชิ้นส่วนพรม
3. รอยประทับยางรถยนต์
4. กระป๋ องน้ าอัดลม
82. วัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ประเภทใดต่อไปนี้ มักมีการปลอมแปลงมาก
1. ลายนิ้วมือ
2. เอกสาร
3. อาวุธปื น
4. ยาเสพติด
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83. คาว่า “การแช่แข็งที่เกิดเหตุ” หมายถึงข้อใด
1. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บพยานหลักฐานต่างๆ ในคดี
2. การพยายามเก็บสถานที่เกิดเหตุ ให้อยูใ่ นสภาพใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พบเห็นมากที่สุด
3. การวิเคราะห์คดี เพื่อตั้งประเด็นในการสื บสวนโดยใช้วจิ ารณญาณคาดเดาบนพื้นฐานของเหตุผล
4. การวางแผนทาการสื บสวน เพื่อการบริ หารจัดการคดี
84. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
1. เครื่ อง IBIS ใช้สาหรับการตรวจลูกกระสุนปื น
2. เครื่ อง AFIS ใช้สาหรับการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
3. เครื่ อง Polygraph ใช้สาหรับแสดงภาพถ่าย 3 มิติ
4. เครื่ อง Polylight ใช้สาหรับตรวจหาเส้นผม เส้นขน
85. การปฏิบตั ิหน้าที่งานสื บสวนในข้อใด ที่ตอ้ งใช้การหลอกล่อ
1. การใช้สายลับ
2. การวางกับดัก
3. การสะกดรอยติดตาม
4. การเฝ้าจุดและสังเกตการณ์
86. เทคโนโลยีใด ที่สามารถค้นหาข้อมูลประวัติอาชญากรรมได้ค่อนข้างละเอียดที่สุด
1. ระบบ AFIS
2. ระบบ CDOS
3. ระบบ PICASSO
4. ระบบโครงข่าย I2
87. ในการพิจารณาดาเนินคดี ข้อใดจะทาให้วตั ถุพยานไม่เป็ นที่ยอมรับ
1. มีการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่ให้วตั ถุพยานเสี ยหาย หรื อถูกทาลาย หรื อเพิ่มขึ้น
2. ผูต้ รวจเก็บวัตถุพยาน ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูเ้ สี ยหายโดยตรง
3. มีการค้นหาวัตถุพยานอย่างถูกต้อง มีวธิ ีการเก็บวัตถุพยานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. มีการครอบครองวัตถุพยาน หรื อมีโซ่การอารักขาวัตถุพยาน เก็บรักษาวัตถุพยานอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
ตอน
88. การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยกต้องปฏิบตั ิอย่างไร
1. ปฏิบตั ิตามสัญญาณไฟจราจรหรื อกฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด
2. เมื่อพบป้ ายเตือนทางร่ วมทางแยก ให้ขบั รถด้วยความเร็ วปกติ
3. หากไม่มีสญ
ั ญาณจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่ วมทางแยกไปก่อน
4. เมื่อพบป้ ายเตือนสัญญาณไฟบริ เวณทางร่ วมทางแยก ให้ขบั รถไปตามปกติ
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89. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการตั้งจุดตรวจ
1. เจ้าหน้าที่ตารวจต้องแต่งเครื่ องแบบในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. ผูค้ วบคุมจุดตรวจต้องเป็ นนายตารวจชั้นสัญญาบัตร
3. กาหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยไว้สาหรับตรวจค้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. ไม่ควรมีป้ายสัญญาณแสดงว่าหยุดตรวจ เนื่องจากจะทาให้ผขู ้ บั ขี่รู้ตวั แล้วหลบไม่เข้าจุดตรวจ
90. นายหนึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถหมายเลขทะเบียน 71-2306 นครปฐม แต่ไม่มีใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ ซึ่งมี
อัตราโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ ถ้าท่านเป็ นเจ้าพนักงานจราจร
ท่านจะทาอย่างไร
1. ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยไป
2. ออกใบสัง่ ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน
3. เปรี ยบเทียบปรับที่ต้ งั จุดตรวจ 500 บาท
4. บันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาลแขวงต่อไป
91. การห้ามรถข้อใดถูกต้อง
1. ให้สญ
ั ญาณนกหวีดพร้อมสัญญาณมือ
2. ให้สญ
ั ญาณมือก่อนแล้วให้สญ
ั ญาณนกหวีด
3. ให้สญ
ั ญาณนกหวีดแล้วให้สญ
ั ญาณมือ
4. แล้วแต่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาณถนัด
92. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นการควบคุมการจราจรที่เหมาะสม
1. ยืนในจุดที่ปลอดภัย มองเห็นถนนได้ทุกด้าน และไม่กีดขวางการจราจร
2. ให้สญ
ั ญาณมือเสร็ จแล้วรี บให้สญ
ั ญาณเสี ยงด้วยนกหวีดตาม เพื่อให้ผขู ้ บั ขี่ท้ งั เห็นและได้ยนิ
3. เมื่อสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง ให้ยนื อยูข่ อบทางและสังเกตการจราจรอย่างห่างๆ
4. เมื่อมีเหตุรถยนต์ขดั ข้องกีดขวางช่องจราจร ให้นารถชิดขอบทางด้านขวามือโดยเร็ ว
93. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง
1. การเขียนใบสัง่ ให้เขียนลงในแผ่นสี เหลืองเพียงแผ่นเดียว ซึ่งเขียนครั้งเดียวจะติดทั้ง 4 แผ่น
2. ควรให้ผถู ้ ูกจับกุมเข้าไปในตูย้ ามเพื่อเขียนใบสัง่ เพื่อมิให้ผถู ้ ูกจับกุมเกิดความอับอาย
3. ข้อหาขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ให้บนั ทึกคะแนนครั้งละ 10 คะแนน
4. ประเภทของรถที่ระบุในใบสัง่ มี 3 ประเภท คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคล และรถขนส่ง

-----------------------
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แบบประเมินในการวัดผลการเรี ยนรู้ ภาคบูรณาการ
เกณฑ์ การให้ คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
ผู้เข้ ารับการประเมิน ………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

รายการ

1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพื่อแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
2 การนาความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมในภาควิชาการ
และการฝึ กมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์
3 การแก้ไขสถานการณ์เป็ นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ปฏิบตั ิ
4 การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า/การตัดสิ นใจ

5 การดาเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็ จสิ้นตามระยะเวลาที่
กาหนด
6 ความสนใจและการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการแก้ไข
สถานการณ์

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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แบบประเมินในการวัดผลการเรี ยนรู้ ภาคการฝึ ก
เกณฑ์ การให้ คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
ผู้เข้ ารับการประเมิน ………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

รายการ

1 ความรู ้เกี่ยวกับท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
2 ความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปื นพก
3 ความรู ้เกี่ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพกระบบ เอ็น.
อาร์ . เอ.(N.R.A.) หรื อการยิ ง ปื นพกขั้น พื้ น ฐาน
(B.S.C.)
4 ความรู ้ เกี่ ย ว กั บ ท่ า ทาง แ ล ะ วิ ธี ก ารยิ ง ปื นพ ก
กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐาน
5 ความรู ้ เกี่ ยวกับท่าทาง และวิธีการยิงปื นพก ในระบบ
ต่ อ สู ้ แ บบ พี พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิ ง ปื นพกใน
ระบบต่อสู ้และป้ องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน
(P.H.D.)
6 ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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ลาดับ

รายการ

7 ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธวิ ธี ก ารรอดพ้น อัน ตรายของ
เจ้าหน้าที่
8 ความรู ้เกี่ยวกับ การใช้อาวุธทางยุทธวิธี
9 ความรู ้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีการป้ องกันตัว
10 ความรู ้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีการการตรวจค้นและการ
ปฏิบตั ิการภายในอาคารรู ปแบบต่าง ๆ
11 ความรู ้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ
12 ความรู ้เกี่ยวกับ การควบคุมผูข้ บั ขี่
13 ความรู ้เกี่ยวกับ การควบคุมผูโ้ ดยสาร
14 ความรู ้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระสบ
เหตุคนแรก
15 ความรู ้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคล
สาคัญ
16 ความรู ้ในการออกกาลังกาย
17 ความรู ้ในการอบอุ่นร่ างกาย
18 ความรู ้พ้ืนฐานการต่อสู ้ป้องกันตัว (มวยไทย)
19 ความสามารถปฏิบตั ิภายใต้คาสั่งของครู ฝึกได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย
20 ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระสบเหตุคนแรก
21 ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่การรักษาความปลอดภัย
บุคคลสาคัญ
22 ความสามารถยิงปื นพกในระบบเอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.)
หรื อการยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา ปลอดภัย
23 ความสามารถยิงปื นพก กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐาน ได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัย

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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ลาดับ

รายการ

24 ความสามารถยิงปื นพก ในระบบต่อสู ้แบบ พี พี ซี
(P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพกในระบบต่อสู ้และป้ องกัน
ตัวภายใต้สภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา ปลอดภัย
25 ความสามารถยิงปื นใน เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรื อการ
ยิงปื นพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) การยิงปื นพก
กึ่งอัตโนมัติข้ นั พื้นฐานและการยิงปื นพก ในระบบ
ต่อสู ้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรื อ การยิงปื นพกในระบบ
ต่อสู ้และป้ องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน
(P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
26 ความถูกต้องในการปฏิบตั ิท่าฝึ กบุคคลมือเปล่า
27 ความถูกต้องในการปฏิบตั ิท่าฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
28 ความพร้อมเพรี ยงในการปฏิบตั ิท่าฝึ กบุคคลมือเปล่า
29 ความแข็งแรงในการปฏิบตั ิท่าฝึ กบุคคลมือเปล่า
30 ความเข้มแข็งทางด้านร่ างกายพร้อมต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่
31 ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจพร้อมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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แบบประเมินความสามารถในการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
เกณฑ์ การให้ คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
ผู้เข้ ารับการประเมิน ………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

รายการ

1. งานธุรการ
1 ความสามารถในการรับส่งงานหนังสื อ
2 ความสามารถในการเสนองานหนังสื อ
3 ความสามารถในการคัดสาเนาเอกสาร
4 ความสามารถในการร่ างหนังสื อโต้ตอบงานราชการ
5 ความสามารถในการเขียนรายงานประจาวันธุรการ
6 ความสามารถในการค้นหาและจัดเก็บเอกสารการ
7 ความสามารถในรายงานและเขียนรายงานประจาวัน เมื่อรับ
เรื่ องคดี
8 ความสามารถในการรับเรื่ องคดีเมื่อประชาชนมาแจ้งความ
ร้องทุกข์
9 ความสามารถในการปฏิบตั ิงานกาลังพล
10 ความสามารถในการปฏิบตั ิงานพัสดุ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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ลาดับ

รายการ

2. งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
1 ความสามารถในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
2 ความสามารถในการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะ
3 ความสามารถในการควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา
4 ความสามารถในการปฏิบตั ิเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
5 ความสามารถในการปฏิบตั ิของสายตรวจเพื่อระงับเหตุ
6 ความสามารถในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
7 ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับประชาชนและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
8 ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจสายตรวจใน
การสื บสวนหาข่าว
9 ความสามารถในการปฏิบตั ิภายหลังการออกตรวจ
10 ความสามารถในการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
3. งานสื บสวน
1 ความสามารถในการสื บสวนหาข่าว
2 ความสามารถในการสังเกตและจดจา
3 ความสามารถในการสารวจ/จัดทาแผนที่
4 ความสามารถในการเฝ้าจุด
5 ความสามารถในการสะกดรอยติดตาม
6 ความสามารถในการจัดทาข้อมูลท้องถิ่น/ชุมชน
7 ความสามารถในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
8 ความสามารถในการซักถามพยานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
9 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล/ข่าวสาร
10 ความสามารถในการเขียนรายงานการสื บสวน

5

ระดับคะแนน
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ลาดับ

รายการ

4. งานจราจร
1 ความสามารถในการแต่งเครื่ องแบบตารวจจราจร
2 ความสามารถในการใช้สญ
ั ญาณมือและนกหวีด
3 ความสามารถในการให้สญ
ั ญาณจราจรในทางร่ วมทางแยก
4 ความสามารถในการจัดการและการควบคุมการจราจร
5 ความสามารถในการตั้งจุดตรวจและสายตรวจ
6 ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจรเมื่อเกิด
อุบตั ิเหตุ
7 ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจรในโอกาส
สาคัญ
8 ความสามารถในการแจ้งข้อกล่าวหาข้อกฎหมายเมื่อมี
ผูก้ ระทาผิดกฎจราจร
9 ปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุ
10 บุคลิกภาพและการปฏิบตั ิต่อประชาชนในขณะปฏิบตั ิหน้าที่

5

ระดับคะแนน
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แบบประเมินจิตสานึกของนักเรียนนายสิ บตารวจ
เกณฑ์ การให้ คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
ผู้รับการประเมิน ……………….…………………………………………………………………
ผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………….
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
เคารพเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
รับผิดชอบจากผลการปฏิบตั ิงานของตน
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความวิริยะอุตสาหะขยันหมัน่ เพียร
มีระเบียบวินยั
มีมนุษยสัมพันธ์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
ยึดมัน่ ในอุดมคติตารวจ
รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความสุ ภาพอ่อนน้อม
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผูร้ ับบริ การ
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว

5

ระดับคะแนน
4 3 2
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ลาดับ
15
16
17
18

รายการ
มีน้ าใจ
ยึดมัน่ ในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริ ย ์
ยึดมัน่ ในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
มีจิตสานึกในการบริ การและบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่ อง สภาพการปฏิบัติ/สภาพความเป็ นจริง ของปัจจัยในศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ
แบบสอบถามฉบับ นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประกอบการท า
วิทยานิ พนธ์ ของนักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม โดยข้อมูล นี้ จะไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกจากเพื่อการศึ กษาเท่านั้น
ผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างสู งในการเสี ยสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
รศ.พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
คาชี้แจง
1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง และเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง
2. แบบสอบถามนี้มี 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน
วิชาการในศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นเพิ่มเติม

263

ส่ วนที่ 1 สภาพการปฏิบัติ/สภาพความเป็ นจริง ของปัจจัยในศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งตามการรับรู ้ของท่านมากที่สุดในแต่
ละด้าน
ปัจจัย

ด้ านผู้บริหาร (รอง ผบก. ขึ้นไป ในภาพรวม)
1. ภาวะผู้นา
1.1 มีความมัน่ ใจในตนเอง
1.2 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
1.3 มีความอดทนต่อภาวะกดดัน
1.4 มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
1.5 มีวสิ ยั ทัศน์
1.6 อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
1.7 มีความคิดริ เริ่ ม
1.8 มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
1.9 มีมนุษยสัมพันธ์
1.10 ยึดระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
2. การนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
2.1 มีการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ
2.2 มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
2.3 มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน
2.4 มีการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย
2.5 มีการส่งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ
2.6 มีกลไกการกากับติดตาม
2.7 มีการควบคุมดูแลการดาเนินการตาม
นโยบาย

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

3. การบริหารวิชาการ
3.1 มีการวางแผน
3.2 มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้
ชัดเจน
3.3 มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
3.4 มีเอกภาพดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3.5 มีการประสานงานความสามัคคี
3.6 มีการติดตามและประเมินผล
4. ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี
4.1 มีความเสี ยสละ
4.2 มีความซื่อสัตย์
4.3 มีความยุติธรรม มีเหตุผล
4.4 มองโลกในแง่ดี
4.5 วางตัวเป็ นกลาง
4.6 มีความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน
4.7 มีความห่วงใยผูร้ ่ วมงาน

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

ด้ านผู้สอน (ครู ฝึก และอาจารย์ ในภาพรวม)
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม
1.2 มีความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน
1.3 มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่
1.4 ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 ใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ทนั สมัย
1.6 มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
1.7 มีการดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของศิษย์
1.8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
1.9 มีความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน
2. ความรู้ /ประสบการณ์ วชิ าชีพ
2.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน
2.2 เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 มีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
2.4 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาการ
สื่ อสาร
2.5 มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
2.6 สามารถการออกแบบการเรี ยนรู ้
2.7 สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชา
3. แรงจูงใจ
3.1 ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
3.2 มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
3.3 มีความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
3.4 มีความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.5 อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

4. พฤติกรรมการสอน
4.1 จัดเตรี ยมการสอนจากสื่ อและแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ
4.2 ใช้ความรู ้ความสามารถของตนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4.3 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
4.4 ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรี ยนรู ้
4.5 เลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม
4.6 มีวธิ ีการถ่ายทอดความรู ้ที่หลากหลาย
4.7 ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.8 มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
4.9 มีมนุษย์สมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
4.10 มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
4.11 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอน

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

ด้ านสภาพแวดล้ อม
1. อาคารสถานที่
1.1 มีความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
1.2 มีความแข็งแรงทนทาน
1.3 มีความพร้อมใช้งาน
1.4 มีการกาหนดการใช้ที่เหมาะสม
1.5 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
1.6 มีการดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
1.7 มีระบบการป้องกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่างๆ
1.8 มีการใช้อย่างคุม้ ค่า
2. แหล่ งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
2.1 มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
2.2 มีสนามกีฬา
2.3 มีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ
2.4 มีหอ้ งสมุด
2.5 มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย
2.6 มีการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
2.7 มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.8 มีการตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

สภาพการปฏิบตั /ิ สภาพความเป็ นจริง
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. การมีวสั ดุอุปกรณ์
1.1 มีจานวนอย่างเพียงพอ
1.2 มีความปลอดภัย
1.3 มีความยืดหยุน่ ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่างได้
1.4 มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
1.5 มีความเหมาะสมในการใช้งาน
1.6
มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.7
มีอินเทอร์เน็ต
2. การใช้ วสั ดุอุปกรณ์
2.1 มีการนามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ
2.2 มีการนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ
2.3 มีการนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน
2.4 มีการนามาใช้ประเมินผล
2.5 มีการนามาใช้วจิ ยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 มีการบารุ งรักษาเทคโนโลยีให้ใช้การได้

ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นเพิม่ เติม เกีย่ วกับปัจจัยการบริหารงานวิชาการในศู นย์ ฝึกอบรมของท่ าน

ขอขอบคุณทุกท่าน

ผนวก ค.
แบบประเมินระบบ
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แบบประเมินระบบการบริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลสาหรับศู นย์ ฝึกอบรมตารวจ
คาชี้แจง
แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และประโยชน์ ของระบบการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิผล สาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ดังนี้

No

ประเด็น

1

ระบบการบริ หารงานวิชาการ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ แบ่งเป็ น 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน อาคาร
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ค่าน้ าหนักของปั จจัยที่ได้จากการวิจยั สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ ง
ควรใช้ขอ้ สอบกลางเพื่อความเป็ นมาตรฐาน โดยไม่ให้
มีการรั่วไหล
ควรให้ศูนย์ฝึกนาทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาปรับใช้ เช่น ปรับ
ขนาดห้องเรี ยน หรื อปรับวิธีสอน
ควรมีงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการให้มากขึ้น
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์ฝึก ควรจะเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารการศึกษา

2

3
4
5
6
7

มาก
ที่สุด

ความเหมาะสม
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ความเป็ นไปได้
มาก ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ความเป็ นประโยชน์
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ผนวก ง.
ปัจจัยทีม่ ีหรื อการปฏิบัติจริงทีม่ ีค่านา้ หนักสู งสุ ดของแต่ ละศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
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ปัจจัยทีม่ ีหรื อการปฏิบัติจริงทีม่ ีค่านา้ หนักสู งสุ ดของแต่ ละศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ
คาชี้แจง
ปั จ จัย ที่ มี ห รื อ การปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง ที่ มี ค่ า น้ า หนัก สู ง สุ ด ของแต่ ล ะศู น ย์ฝึ กอบรมต ารวจ เป็ น
ความเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลของแต่ละศูนย์ฝึก ที่เห็นว่าศูนย์ฝึกของตนมีปัจจัยย่อยอย่างไร ไม่สามารถ
นาไปเปรี ยบเทียบกับศูนย์ฝึกอื่นได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ออกแบบมาเพื่อหาปัจจัยรวม
แต่ละด้านเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาให้มีการเปรี ยบเทียบปั จจัยระหว่างศูนย์ฝึก และใช้ชื่อสมมติ
แทนชื่อจริ งของแต่ละศูนย์ฝึกเพื่อป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบในทางเสี ยหายกับศูนย์ฝึก
1. ศูนย์ ฝึก A
1.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุด ได้แก่ มีความซื่ อสัตย์
(4.24) มีความยุติธรรม มีเหตุผล(4.20) วางตัวเป็ นกลาง (4.20) มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน (4.16)
และมีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย (4.16)
1.2 ด้ านผู้สอน ปัจจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุด ได้แก่ มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ (4.20) มีคุณธรรมจริ ยธรรม (4.12) ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.08)
และมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ (4.08)
1.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุด ได้แก่ มีความ
แข็งแรงทนทาน (4.16) มีความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน (4.12) และมีความพร้อมใช้งาน (4.04)
1.4 ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ปั จจัย ที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุด ได้แก่ มี ความ
ปลอดภัย (3.96) มีความยืดหยุน่ สามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง (3.88) มีการนามาใช้
วางแผนงานด้านวิชาการ (3.88) และมีการนามาใช้ประเมินผล (3.88)
2. ศูนย์ ฝึก B
2.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน (4.32) มีความห่วงใยผูร้ ่ วมงาน (4.32) มีความซื่ อสัตย์ (4.24) วางตัว
เป็ นกลาง (4.24) และมีความเสี ยสละ (4.20)
2.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน (4.28) มีประสบการณ์ ดา้ นการสอน (4.24)
ยุติธรรมที่มีต่อผูเ้ รี ยน (4.16) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.12) และมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (4.12)
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2.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีสนามกีฬา (3.96) มีความแข็งแรงทนทาน (3.88) เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน (3.72) มีการใช้
อย่างคุม้ ค่า (3.72) และมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ (3.72)
2.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความปลอดภัย (3.72) มีความยืดหยุน่ สามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง (3.72)
มีประสิ ทธิภาพในการทางาน (3.72) และมีการนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน (3.72)
3. ศูนย์ ฝึก C
3.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ความห่ วงใยผูร้ ่ วมงาน (4.28) เป็ นผูม้ ี วิสัยทัศน์ (4.20) มี ความเมตตากรุ ณาต่อผูร้ ่ วมงาน (4.20) มี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน (4.16) มีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย (4.16) มีการวางแผน (4.16)
และวางตัวเป็ นกลาง (4.16)
3.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พครู (4.32) ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของหน่ วยงาน (4.28) มุ่งมัน่ ในการสอนและ
พัฒนาผูเ้ รี ยน (4.24) และตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา (4.24)
3.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน (3.84) มีความแข็งแรงทนทาน (3.84) มีการใช้อย่างคุ ม้ ค่า
(3.84) มี ค วามพร้ อมใช้ง าน (3.76) มี ระบบการป้ องกันอุ บ ตั ิ เหตุ หรื ออันตรายต่า งๆ (3.76) และมี
สนามกีฬา (3.76)
3.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (3.84) มีความเหมาะสมในการใช้งาน (3.84) มีความยืดหยุ่น
สามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง (3.76) มีความปลอดภัย (3.72) มีการนามาใช้วางแผน
งานด้านวิชาการ (3.72) และมีการนามาใช้ในการบริ หารงานวิชาการ (3.72)
4. ศูนย์ ฝึก D
4.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
วิสัยทัศน์ (4.40) มีความคิดริ เริ่ ม (4.36) มีมนุ ษยสัมพันธ์ (4.36) มีข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิที่ชดั เจน (4.36) มีการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณ (4.36) และมีความยุติธรรม มีเหตุผล (4.36)
4.2 ด้ านผู้สอน ปัจจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มีความ
รับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ (4.36) มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ (4.32) มีการใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
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ที่ทนั สมัย (4.28) มีความสามารถที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ (4.28) และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอน (4.28)
4.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปัจจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่
มี ความเพี ยงพอกับจ านวนผู เ้ รี ยน (4.32) มี ความแข็งแรงทนทาน (4.12) มี ความพร้ อมใช้งาน (4.12) มี
ห้องสมุด (4.12) มีการกาหนดการใช้ที่เหมาะสม (4.08) และมีการใช้อย่างคุม้ ค่า (4.08)
4.4 ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่
มีความปลอดภัย (4.04) มีการบารุ งรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ (4.04) มีความเหมาะสมในการใช้งาน
(4.00) มีการนามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ (4.00) มีการนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน (4.00) และมีการ
นามาใช้ประเมินผล (4.00)
5. ศูนย์ ฝึก E
5.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
การกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน (3.96) มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน (3.88) มีการส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย (3.84) และมีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน (3.84)
5.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
การส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน (3.92) มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน (3.92) มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (3.92) มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน (3.80) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาการสื่ อสาร (3.80) มีความมุ่งมัน่ ในการสอนและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน (3.80) และมีความตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาการศึกษา (3.80)
5.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มี ค วามแข็ง แรงทนทาน (4.00) มี ส นามกี ฬ า (4.00) มีห้องสมุ ด (3.96) เพี ยงพอกับ จานวน
ผูเ้ รี ยน (3.92) และมีความพร้อมใช้งาน (3.88)
5.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แ ก่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน (3.80) มี ค วามเหมาะสมในการใช้ง าน (3.80) มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (3.80) มี อินเทอร์ เน็ต (3.80) และมี ความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่ กิจกรรม
หลายๆ อย่าง (3.72)
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6. ศูนย์ ฝึก F
6.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
การกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ (4.45) มีการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามนโยบาย (4.45) และมีความ
ซื่อสัตย์ (4.45)
6.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
คุณธรรมจริ ยธรรม (4.35) มี ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ (4.30) มีความหนักแน่ นและ
อดทน (4.20) มีการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.20) และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.20)
6.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความแข็งแรงทนทาน (4.40) มีความพร้อมใช้งาน (4.20) และการกาหนดการใช้ที่เหมาะสม
(4.20)
6.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความปลอดภัย (4.15) มีอินเทอร์เน็ต (4.10) และมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.95)
7. ศูนย์ ฝึก G
7.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน (4.28) มีวสิ ัยทัศน์ (4.24) และมีมนุษยสัมพันธ์ (4.24)
7.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
มนุษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (4.28) มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (4.24) และมีความมุ่งมัน่ ในการสอนและ
พัฒนาผูเ้ รี ยน (4.24)
7.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความแข็งแรงทนทาน (3.64) และมีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (3.64)
7.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีการนามาใช้ประเมินผล (3.72) มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (3.68) และมี จานวนอย่าง
เพียงพอ (3.60)
8. ศูนย์ ฝึก H
8.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
ความเมตตากรุ ณ าต่ อ ผู ้ร่ ว มงาน (4.31) มี ก ารวางตัว เป็ นกลาง (4.17) มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย
ความสาเร็ จ (4.11) และมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกัน (4.11)
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8.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
คุณธรรมจริ ยธรรม (4.11) มีความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน (4.11) และมีการใฝ่ หาความรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ทนั สมัย (4.11)
8.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในที่หลากหลาย (4.09) มีการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ (4.09) และมี
การจัดแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (4.09)
8.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ เหมาะสมในการใช้งาน (3.97) มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (3.94) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
(3.94) มีการนามาใช้วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3.94) มีการบารุ งรักษาเทคโนโลยีให้อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ (3.94)
9. ศูนย์ ฝึก I
9.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
การก าหนดเป้ า หมายความส าเร็ จ (4.53) มี ค วามเมตตากรุ ณ าผู ้ร่ ว มงาน (4.53) มี ค วามห่ ว งใย
ผูร้ ่ วมงาน (4.53) และมีการวางแผน (4.50)
9.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.40) มีการปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน (4.33) มีคุณธรรมจริ ยธรรม (4.30)
มีความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน (4.30) มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชี พครู (4.30) มีการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (4.27) มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (4.27)
9.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีสนามกีฬา (3.83) มีการใช้อย่างคุม้ ค่า (3.63) มีความพร้อมใช้งาน (3.43)
9.4 ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์ ปั จจัยที่ มี หรื อการปฏิ บ ตั ิจริ ง ที่ มี ค่า น้ า หนัก สู งที่ สุ ดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีประสิ ทธิภาพในการทางาน (3.83) มีอินเทอร์เน็ต (3.77) และมีความเหมาะสมในการใช้งาน
(3.73)
10. ศูนย์ ฝึก J
10.1 ด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่
อุทิ ศเวลาเพื่ อพัฒนาทรั พยากร (4.15) มี วิสัยทัศน์ (4.10) มี ก ารก าหนดทิ ศทางการพัฒนาร่ วมกัน
(4.10) มีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบาย (4.10) มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณ (4.10)
มีกลไกการกากับติดตาม (4.10) มีการควบคุมดูแลการดาเนินการตามนโยบาย (4.10) มีการวางแผน
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(4.10) มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน (4.10) มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
ให้ผูป้ ฏิบตั ิ (4.10) มีเอกภาพดาเนิ นงานไปในทิศทางเดี ยวกัน (4.10) มีความเสี ยสละ (4.10) และมี
การวางตัวเป็ นกลาง (4.10)
10.2 ด้ านผู้สอน ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ ได้แก่ มี
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม (4.00) มี ค วามรั บ ผิดชอบและเอาใจใส่ ต่อหน้า ที่ (4.00) มี การปฏิ บ ตั ิ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (4.00) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.00) มีการดูแลเอาใจใส่ ต่อทุกข์สุขของศิษย์ (4.00)
มีการปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (4.00) มีความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน (4.00) สามารถด้านการ
ใช้ภาษาในการสื่ อสาร (4.00) และมีการปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน (4.00)
10.3 ด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิบตั ิจริ งที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีความพร้อมใช้งาน (3.75) มีการดูแลรักษาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ (3.70) และมีห้องสมุด
(3.70)
10.4 ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ปั จจัยที่มีหรื อการปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีค่าน้ าหนักสู งที่สุดในลาดับต้นๆ
ได้แก่ มีจานวนอย่างเพียงพอ (3.80) มีความปลอดภัย (3.80) มีความยืดหยุน่ สามารถใช้ประโยชน์แก่
กิ จกรรมหลายๆ อย่าง (3.80) มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (3.80) มีความเหมาะสมในการใช้งาน
(3.80) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ (3.80) และมีอินเทอร์เน็ต (3.80)

ผนวก จ.
หนังสื อขอความอนุเคราะห์
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ผบก.ศฝร.ภ.๖, ผบก.ศฝร.ภ.๗, ผบก.ศฝร.ภ.๘, ผบก.ศฝร.ศชต.
ด้วยกระผม พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ รศ. (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตารวจศาสตร์
รร.นรต. กาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โดยมีความสนใจทา
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ข้อมูลของศูนย์ฝึกอบรมตารวจเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องทางวิชาการ ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมา
๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
๓. ภารกิจ และพันธกิจ
๔. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน
๕. จานวนข้าราชการแต่ละฝ่าย
ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณามายังท่าน เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวหรือขอรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อให้
ข้อมูลดังกล่าว โดยส่งข้อมูลไปยังคณะตารวจศาสตร์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
(รศ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์)
อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ.
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ที่ สน 0210.4/28

บัณฑิต วิทยาลั ย ศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
๒๘ มิถุนายน 25๖๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เรียน ๑. อาจารย์ (สบ ๖) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. ผู้ กากับ การ ฝ่ ายบริ การการฝึ กอบรม กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง และศูน ย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
๓. อาจารย์ กองบั งคับ การฝึ กอบรมตารวจกลาง ศูนย์ฝึ กอบรมตารวจภูธ รภาค ๕ ศูน ย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 และศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๘
ด้วย พันตารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาได้ดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒ นาระบบการบริห ารงานวิช าการที่มีประสิทธิผ ลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อให้ ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์ ได้เข้าร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดเห็น เพื่อ
กาหนดกรอบการวิจัยและผลการวิจัยจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา 13.๓0 น.
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ)
รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
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- คู่ฉบับ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตารวจศาสตร์ รร.นรต.
ที่
๐๐๓๕.๔๑/ ๕
วันที่
๓
เรื่อง ขอความกรุณาให้ นสต. ทาแบบทดสอบ และแบบสอบถาม

โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๒๐๒๕
มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผบก. ฝรก., ศฝร.ภ.๑, ศฝร.ภ.๒, ศฝร.ภ.๓, ศฝร.ภ.๔, ศฝร.ภ.๕, ศฝร.ภ.๖, ศฝร.ภ.๗,
ศฝร.ภ.๘ และ ศฝร.ศชต.
ด้วยกระผม พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ รศ. (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตารวจศาสตร์
รร.นรต. กาลังทาวิทยานิ พนธ์ร ะดับปริญญาเอก หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม หัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสาหรับ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ” ซึ่งได้จัดทาแบบทดสอบภาควิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
จ าเป็ น ต้ อ งให้ นสต. ด าเนิ น การท าแบบทดสอบดั ง กล่ า ว และแบบสอบถาม เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไป
ประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ดัง นั้ น จึ ง ใคร่ ข อความกรุ ณ ามายั ง ท่า น ให้ นสต. จานวนตามที่ร ะบุ ไว้ ใ นแบบสอบถาม
ดาเนินการทาแบบทดสอบและแบบสอบถามดังกล่าวตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอความกรุณาจัด
นสต. กระจายตามผลการสอบภาควิชาการให้ครอบคลุมทุกระดับในจานวนประมาณใกล้เคียงกัน เช่น
ระดับเรียนดีมาก ดี และพอใช้
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบทดสอบและแบบสอบถามดังกล่าวที่ตอบแล้วกลับคืนได้โดยส่งไปยัง
คณะตารวจศาสตร์ รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
(รศ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์)
อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ.
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- คู่ฉบับ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตารวจศาสตร์ รร.นรต.
โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๒๐๒๕
ที่
๐๐๓๕.๔๑/ ๑๕๑
วันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความกรุณาทาแบบประเมินจิตสานึกของ นสต.
เรียน ผกก. ทุก สน. และทุก สภ.อ.เมือง
ด้วยกระผม พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ รศ. (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตารวจศาสตร์
รร.นรต. กาลังทาวิทยานิ พนธ์ร ะดับปริญญาเอก หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม หัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสาหรับ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ” ซึ่งได้จัดทาแบบประเมินจิตสานึกของ นสต. ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว จาเป็นต้องให้ ครูพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติราชการของ นสต. ดาเนินการทาแบบประเมินจิตสานึก
ดังกล่าว ตามจานวน นสต. ที่มาฝึกปฏิบัติราชการ เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ดังนั้ น จึ ง ใคร่ ขอความกรุ ณ ามายังท่ าน ให้ ค รูพี่เ ลี้ ยงในการฝึ กปฏิ บัติร าชการของ นสต.
ดาเนินการทาแบบประเมินดังกล่าวตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบทดสอบดังกล่าวที่ตอบแล้วกลับคืนได้โดยส่งไปยัง คณะตารวจศาสตร์
รร.นรต. และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
(รศ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์)
อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ.
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ที่ สน 0210.4/62

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
๒6 กรกฎาคม 25๖1

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เรียน อาจารย์ (สบ ๖) กองบัญชาการศึกษา /ผู้บังคับการ สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง ศูนย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค 1 ภาค 5 และภาค ๗/ ผู้กากับการ สถานีตารวจนครบาลประชาชื่น สถานี
ตารวจภูธรนนทบุรี และสถานีตารวจภูธรศาลายา
ด้วย พันตารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาได้ดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ การ
พัฒ นาระบบการบริห ารงานวิช าการที่มีประสิทธิผ ลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ เพื่อให้ ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์ ได้โปรดเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเพื่อ
พิจารณาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสาหรับศูนย์ฝึกอบรมตารวจ (ฉบับร่าง) ในวันพุธ
ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 25๖1 เวลา 13.๓0 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ)
รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
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ประวัติผู้วจิ ัย
ยศ ชื่ อ ชื่ อสกุล
จังหวัด และประเทศทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา

สถานทีท่ างาน

พันตำรวจเอก พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
จังหวัดพิษณุ โลก ประเทศไทย
พ.ศ. 2530 วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
โรงเรี ยนนำยเรื อ
พ.ศ. 2542 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำรสนเทศ)
มหำวิทยำลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
พ.ศ. 2551 รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ. 2552 บริ หำรธุ รกิจบัณฑิต (กำรตลำด)
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช 2552
คณะตำรวจศำสตร์ โรงเรี ยนนำยร้อยตำรวจ

