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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติัและสภาพประสิทธิผล ของการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ และเพื่อ
พฒันาระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ โดยกรอบแนวคิดได้จากการใช้ทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Ornstein (2008) 
กระบวนการวิจยัแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ การสร้าง
และหาคุณภาพเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
สัมมนาผูเ้ก่ียวขอ้ง และการรายงานผล การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล และการสนทนากลุ่ม เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถ แบบประเมินจิตส านึก และ
แบบสอบถาม จากนกัเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 366 คน สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวจิยั พบวา่  
1. แต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจข้ึนการบงัคบับญัชากบัแต่ละกองบญัชาการในเขตพื้นท่ี โดย

ใช้หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจและต าราเดียวกนั ท่ีจดัท าโดยกองบญัชาการศึกษา  สภาพการ
ปฏิบติัดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
สภาพประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นความสามารถ
และด้านจิตส านึกอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัด้านผูบ้ริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรม

  



ข 

 

ต ารวจมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ปัจจัยด้านผูส้อน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม และด้านวสัดุอุปกรณ์ 
ตามล าดบั  

2. องค์ประกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยภาวะผูน้ า การน านโยบายสู่การปฏิบติั การบริหารงานวชิาการ และ ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 2) ดา้นผูส้อน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้/ประสบการณ์
วิชาชีพ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน 3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยอาคารสถานท่ี และแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และ 4) ด้านวสัดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยการมีวสัดุอุปกรณ์ และการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ 

3. ใชแ้นวคิดทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Ornstein พิจารณาปัจจยัต่างๆ เพื่อพฒันาเป็น
ระบบการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจยั ซ่ึงดา้นปัจจยัน าเขา้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน
ของผูบ้ริหาร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีของผูส้อน ความแข็งแรงทนทานของอาคาร
สถานท่ี และความมีประสิทธิภาพในการท างานของวสัดุอุปกรณ์ ดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่  ผู ้บริหาร  วางแผนปฏิบัติงาน  ผู ้สอนปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน  ดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ และใชอิ้นเทอร์เน็ต ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ
ทั้ง 3 ดา้นโดยเรียงล าดบั ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 



 
 

 

Abstract 
 
Title  : The Development of Academic Administration System for the Effectiveness  

   of Police Training Center 
By  : Pol.Col.Pongpitsanu Pakdeenarong 
Degree  : Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
Major   : Education Administration 
Thesis Advisor : 
 
.............................................................   ............................................................. 
(Assoc.Prof.Boonmee Nenyod, Ed.D.)           (Komsorn Wongrugsa, Ph.D.) 
 

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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กติติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองมาจากความเมตตากรุณาของอาจารยท่ี์

ปรึกษาสองท่าน ท่านแรก รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี เณรยอด ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
เสียสละเวลาในการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการท าวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบแกไ้ขความเรียบร้อย  
มาโดยตลอด ท่านท่ีสอง ดร.คมศร วงษ์รักษา อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน า 
ขอ้คิดเห็น ตรวจและแกไ้ขร่างวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่าน
ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ ท่ีกรุณาให้เกียรติเป็น
ประธาน โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช และรองศาสตราจารย ์พนัต ำรวจเอก ดร.
นพรุจ ศกัด์ิศิริ เป็นกรรมการในการสอบวทิยานิพนธ์ ซ่ึงไดก้รุณาตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ท่ีช้ีแนะแนวทางการเขา้ศึกษาต่อใน
คร้ังน้ี กราบขอบพระคุณ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีให้ความกรุณา
สนบัสนุนทุนการศึกษาในคร้ังน้ี และกราบขอบพระคุณพลต ารวจตรีสุรัตน์ อรุณฤกษถ์วิล อาจารย์
กองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ีไดก้รุณาเป็นประธานการสนทนากลุ่มถึง 2 คร้ัง 
ท าใหก้ารจดัท าวทิยานิพนธ์เสร็จส้ินลงได ้

ขอขอบคุณท่านผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลทุกท่าน ท่ีผูเ้ขียนไดค้น้ควา้และน ามาอา้งอิงประกอบไว้
ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบคุณคุณวรรณภา แซ่ล้ิม และผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจเอกวรวุฒิ 
ชุมวรฐายี ท่ีได้ช่วยให้การบนัทึกขอ้มูลและการประมวลขอ้มูลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนกระทัง่
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผูเ้ขียน ท่ีคอยสนบัสนุนการศึกษาและคอย
ให้ก าลังใจมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านของมหาวิทยาลัยสยาม ท่ีประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ทั้งปวงมาตั้งแต่เร่ิมการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาจนกระทัง่มีวนัน้ีได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม

ต ารวจ ในบทน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอบเขตของการวจิยั ค  าจ  ากดัความท่ีใชใ้นการวจิยั และประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการวจิยั ดงัน้ี 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ว่าการศึกษามีบทบาทต่อการพฒันาประเทศ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณค่า ท่ีเรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศให้ไปในแนวทางท่ีพึงประสงค ์ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และศิลปวฒันธรรม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ประเทศสามารถพฒันาไปได้
รวดเร็วหรือมากน้อยเพียงใด ดงัจะเห็นได้จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดแ้ถลงต่อ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาว่ารัฐบาลจะน า
การศึกษา มาใชส้ร้างสังคมใหเ้ขม้แข็งอยา่งมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั โดยให้ความส าคญัทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ เน้นการเรียนรู้และพฒันาก าลงัคน (กุณฑิกา พชัรชานนท์, 
2557) ซ่ึงนายกรัฐมนตรี ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
เช่น ในระดบัอาชีวศึกษา เน้นจดัการเรียนรู้ท่ีไดป้ฏิบติัจริงหรือการศึกษาแบบทวิภาคี โดยสถาน
ประกอบการเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึนตั้งแต่การวางแผนผลิตก าลงัคน มีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติั ส่งผลให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีทกัษะฝีมือท่ีสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของสถานประกอบการ และท างานได้จริงในสถานประกอบการทันทีท่ีส าเร็จ
การศึกษา และในระดบัอุดมศึกษา ไดเ้นน้ผลิตก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ โดย
บณัฑิตของแต่ละสถาบนัจะตอ้งมีความเป็นเลิศตามภารกิจท่ีสถาบนัก าหนดเป้าหมายไว ้(ส านัก
โฆษกรัฐบาล, 2558) 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่องค์กรหน่ึง มี
บุคลากรจ านวนมาก ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารและพฒันา
ประเทศ เพราะส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีภาระหน้า ท่ีกว้างขวาง ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งปวงของประชาชน ตั้งแต่การ
บงัคบัใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คงของ
ราชอาณาจกัร (สังศิต พิริยะรังสรรค,์ 2548: 11 - 12) ดงัท่ีเคยมีค ากล่าวไวท่ี้วา่ ต ารวจเป็น “ผูบ้  าบดั
ทุกข ์บ ารุงสุข” หรือ “ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์” และอาชีพต ารวจเป็นอาชีพท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง
จากอาชีพอ่ืน ดงัน้ี 

1) การรักษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางอาญา เพื่อควบคุมความประพฤติ
ของประชาชนภายในประเทศ โดยจะตอ้งเป็นผูดู้แล บงัคบัใช ้และป้องกนัมิให้ผูใ้ดละเมิดกฎหมาย 
ซ่ึงหากมีการละเมิดข้ึนก็เป็นภารกิจของต ารวจท่ีจะตอ้งด าเนินการแก่ผูล้ะเมิดกฎหมายเหล่านั้น 
 2) การบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน โดยต ารวจนั้นจ าเป็นตอ้งดูแลและเอาใจใส่
ช่วยเหลือบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข  ของประชาชน ในลกัษณะเป็นมิตรท่ีดีของประชาชน   
 3) การดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณสมบติัซ่ึงประชาชนใชร่้วมกนั เช่น ทางหลวง  
สวนสาธารณะ โบราณวตัถุ ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 จะเห็นได้ว่าภารกิจของต ารวจนั้ น เก่ียวพันอยู่กับประชาชนและผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยตรง  แต่ในทางปฏิบติักลบัมีอุปสรรคมากมาย บางคร้ังตอ้งเส่ียงกบัภยนัอนัตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยฉับพลนัอนัเกิดมาจากการต่อสู้ขดัขวางการจบักุมของผูก้ระท าผิดกฎหมาย อาจไดรั้บ
บาดเจ็บหรือบางคร้ังก็ถึงกบัเสียชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบนัประเทศใดท่ีมีการพฒันาความเจริญทาง
วตัถุกา้วหน้าไปมาก  มีการใช้อาวุธร้ายแรงและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใช้ในการประกอบอาชญากรรม  ท าให้การประกอบอาชญากรรมมีวิธีการใหม่ ๆ และ
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

 จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 
สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ดีตอ้งมีการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา จ านวนคดีอาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึน ต ารวจจึง
ตอ้งพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้เพิ่มข้ึน เพื่อบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขให้กับประชาชนโดยรวมให้มากข้ึน แต่ถึงกระนั้ นก็ตาม ภาพพจน์ของต ารวจยงัถูก
วิพากษ์วิจารณ์ และถูกมองไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่ แมใ้นช่วงเวลาท่ีผ่านมาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติก็ไดมี้ความพยายามปรับปรุงถึงระดบัปฏิรูปมาหลายคร้ัง แต่ปรากฏว่าเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีการเพิ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งท่ีจ  านวนขา้ราชการต ารวจมีจ านวน
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น้อยและต้องปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ ผู ้ท่ี เ ป็นต ารวจจ า เป็นต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรู้และ
ความสามารถหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นความรู้ทางดา้นกฎหมาย ความรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ ความรู้
และความสามารถทางดา้นการต่อสู้ป้องกนัตวัและการใช้อาวุธ ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาความรู้
ความสามารถเหล่าน้ีเพื่อให้ต ารวจสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน โดยการจดัการศึกษา
ให้กบัต ารวจให้เหมาะสมตั้งแต่ก่อนบรรจุเขา้รับราชการเป็นส่ิงแรก การจดัการเรียนการสอนควร
เนน้ความรู้ความสามารถดา้นกฎหมายและการปฏิบติัวิชาชีพต ารวจอย่างลึกซ้ึง ให้สามารถท างาน
ไดท้นัที (ดิษภทัร บวรชยั และคนอ่ืนๆ, 2557) แต่ปรากฏวา่คุณภาพการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ดี
เท่าท่ีควร เช่น จากการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร พบวา่มีปัญหาดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร (กุลพฒัน์ ยิง่ด านุ่น, 2550)  

จากท่ีกล่าวมาแล้วน้ี จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีต ารวจท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  แต่จากการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัอิทธิพลของขา้ราชการ พบวา่ต ารวจ 
ถูกมองวา่เป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดจากมุมมองของประชาชนทัว่ไป เพราะวา่อ านาจและหนา้ท่ีตาม
กฎหมายของต ารวจ มีความเก่ียวพนักบัความสงบสุขของสังคมและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและชน
ชั้นในชีวิตประจ าวนัโดยตรง (สังศิต พิริยะรังสรรค,์ 2548 : 10) ดงันั้น นอกจากต ารวจจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว ยงัจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์อยา่งแทจ้ริง 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดต้ระหนกัดีถึงภาระหนา้ท่ีดงักล่าว จึงไดจ้ดัการเตรียมบุคลากร

เพื่อให้รองรับกบัภารกิจ โดยได้เปิดรับสมคัรสอบบุคคลภายนอกอายุระหว่าง 18-27 ปี ท่ีส าเร็จ

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ สอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบ

ต ารวจ เม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตร 1 ปี และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้  จะไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งเป็นสิบต ารวจตรี เขา้รับราชการ 

ปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และปัจจุบนัส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการผลิตบุคลากร เพื่อจดัเตรียมบุคคลเขา้เป็นต ารวจในระดบัชั้น

ประทวน คือ ศูนยฝึ์กอบรม ซ่ึงมีจ านวน 10 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง (บก.ฝรก.) กองบญัชาการศึกษา จงัหวดันครปฐม 
2. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 1 (ศฝร.ภ.1) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 1 

จงัหวดัสระบุรี 
3. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 2 (ศฝร.ภ.2) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 

จงัหวดัชลบุรี 
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4. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 3 (ศฝร.ภ.3) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 3 
จงัหวดันครราชสีมา 

5. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ.4) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 4 
จงัหวดัขอนแก่น 

6. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 5 (ศฝร.ภ.5) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 
จงัหวดัล าปาง 

7. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 6 (ศฝร.ภ.6) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 6 
จงัหวดันครสวรรค์ 

8. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 
จงัหวดันครปฐม 

9. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 8 (ศฝร.ภ.8) กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 8 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

10. ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศฝร.ศชต) ศูนยป์ฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา 

 
ต ารวจตอ้งมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารการศึกษา เพื่อให้องค์การสามารถพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต บุคลากรและองคก์ารต่างๆ 
ของต ารวจต้องร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาบุคคลากรในทุกด้าน นับแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม (สมศกัด์ิ ขนัตี, 2556) 
เน่ืองจากภารกิจทางการบริหารการศึกษามีหลายดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงงานวิชาการจะถือวา่เป็นหวัใจของ
สถาบนัการศึกษาทุกระดบัและเป็นงานท่ีส าคญัยิ่ง เพราะงานวชิาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความนึก
คิดของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนมีคุณค่าในสังคม สร้างเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มาตรฐานส่วนใหญ่ของสถาบนัศึกษาจึงอยูท่ี่งานดา้นวิชาการ ดงันั้น การ
บริหารงานวชิาการจึงถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารการศึกษา (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ป. หนา้ 6-8) 
 ในการบริหารงานวิชาการนั้น ธวชัชัย ตั้ งอุทัยเรือง (2558) แบ่งขอบข่ายหลักของการ
บริหารวิชาการเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนดา้นวิชาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ด้านงานวสัดุและส่ือการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผลการสอน 
ในขณะท่ี บุญช่วย ดวงเพ็ญ (2555) ขุนชัย ทุยเวียง (2551) และมยุเรศ โคตรชมพู (2550) แบ่งการ
บริหารวชิาการ เป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
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เรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนจดัการศึกษา โดย สุชาติ ใหญ่เลิศ (2554) แบ่ง
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็น 14 ด้าน ดว้ยการเพิ่มด้านการวางแผนและ
จดัท าระเบียบแนวปฏิบติัด้านวิชาการ และด้านการคดัเลือกหนังสือแบบเรียน และ ศิริมา เนตร
สุวรรณ (2555) ไดแ้บ่งการบริหารวิชาการเป็น 17 ดา้น ซ่ึงเพิ่มดา้นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ และดา้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ.2550 
ในขณะท่ีรูปแบบของการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลกั 
ไดแ้ก่ การน าองคก์ารทางวิชาการ การวางแผนการบริหารวชิาการเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเนน้ผูเ้รียน การ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ดา้นวิชาการ การมุ่งเน้นบุคลากร ระบบและกระบวนการ
บริหาร และการมุ่งเนน้ผลลพัธ์การด าเนินงานวิชาการ (อาจินต ์จรูญผล, 2556) แต่ทั้งน้ียงัมีปัจจยัท่ี
อาจส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการไดห้ลายปัจจยั เช่น พฤติกรรมดา้นการเรียน พฤติกรรม
ทางดา้นสังคมกบักลุ่มเพื่อนและความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของผูเ้รียน พฤติกรรมการสอนของ
ครู และการเป็นผูน้ าของผู ้บริหารสถานศึกษา (มนูญ เช้ือชาติ, 2554) ซ่ึงประสิทธิผลการบริหาร
วชิาการระดบัผูบ้ริหาร ไดรั้บอิทธิพลจากนโยบายดา้นวิชาการ ภาวะผูน้ าชั้นยอด การสนบัสนุนทาง
สังคม และพฤติกรรมการบริหารวชิาการ (วภิาวดี ชีวะผลาบูรณ์, 2553) 
 การมอบภารกิจการศึกษาอบรมให้กบัหน่วยงานปฏิบติัในพื้นท่ี เป็นการกระจายอ านาจ
ทางการบริหารการศึกษาของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้มีความยืดหยุน่ในการบริหารงาน 
แต่มีขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาวา่สถานศึกษาขนาดเล็กมากก็จะไม่มีประสิทธิภาพและควรจะรวมเขา้กบั
สถานศึกษาขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจแต่ละกองบัญชาการ เป็นหน่วยงานเล็กๆ 
หน่วยงานหน่ึงในกองบญัชาการต ารวจภาค ควรจะรวมศูนยฝึ์กอบรมต ารวจต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เป็น
กองบญัชาการฝึกอบรมต ารวจหรือกองบญัชาการศึกษาต ารวจ และการสนบัสนุนจากชุมชนทอ้งถ่ิน
ต่อสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและโอกาสทางการศึกษาของผูเ้รียนท่ีไม่เท่าเทียมกนั เน่ืองจาก
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ก็จะส่งผลให้การพฒันาผูเ้รียนไม่เท่ากนั 
(Theodore J. Kowalski, 2012: p157-158) 
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 จากการศึกษาเบ้ืองตน้โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 3 ท่าน ได้แก่  
อาจารยข์องกองบญัชาการศึกษา (15 สิงหาคม 2559) ผูบ้ริหารระดบัสูงของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ
กลาง (7 ตุลาคม 2559) และ ผูบ้ริหารวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7 (8 กุมภาพนัธ์ 
2560) สรุปไดว้า่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ในอดีตนั้น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ รับสมคัรบุคคลภายนอก เพื่อเขา้รับการฝึกอบรม
เป็นนักเรียนพลต ารวจ ต่อมานับตั้ งแต่ปี พ.ศ.2548 จนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่มีการรับสมัคร
บุคคลภายนอกเขา้เป็นนกัเรียนพลต ารวจอีกเลย แต่มีการเปล่ียนเป็นการรับสมคัรบุคคลภายนอกเขา้
เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจแทน และการฝึกอบรมนกัเรียนต ารวจท่ีเคยอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบญัชาการศึกษาเพียงหน่วยงานเดียวแต่เดิมนั้น ก็ไดก้ารโอนภารกิจไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบญัชาการต ารวจภูธร ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติัการในพื้นท่ีรับผิดชอบแทน โดยกองบญัชาการ
ศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัดท าหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) และจดัท าต ารากลางใหก้บัหน่วยงานฝึกอบรมต ารวจต่างๆ ท าใหมี้โอกาส
บรรจุแต่งตั้ งผูบ้ริหารของหน่วยงานฝึกอบรมต ารวจจากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามาด ารงต าแหน่ง โดยไม่มีความช านาญงานดา้นการศึกษา ไม่
เคยปฏิบติังานร่วมกบัครูอาจารย ์ไม่ทราบเทคนิคการวดัผล ไม่คุน้เคยกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ จึงท า
ใหผู้บ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้นตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจในงานวชิาการมาก หรือไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัต่องานวชิาการเท่าท่ีควร  

2. เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทั้งหมด ท่ีเคยไดรั้บการบริ
หารการศึกษาจากกองบัญชาการศึกษาโดยตรงนั้ น ปัจจุบันได้รับการบริหารการศึกษาจาก
กองบญัชาการต ารวจภูธร ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติัการ และมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ
จากขา้ราชการต ารวจในสังกดั ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ดงันั้นแต่ละ
ศูนย์ฝึกอบรมจึงบริหารการศึกษาไปตามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารแต่ละศูนย์ฝึกอบรมนั้น และ
ผูบ้ริหารถนัดด้านใด ก็จะเน้นทางด้านนั้นมากข้ึน ซ่ึงท าให้การบริหารการศึกษาของแต่ละศูนย์
ฝึกอบรมแตกต่างกนัออกไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการจดัการเรียนการสอน การจดัอาจารยผ์ูส้อน 
และการวดัผลการฝึกอบรม จึงเป็นการบริหารศูนย์ฝึกอบรมท่ีกระจัดกระจายไม่มีกรอบการ
บริหารงานท่ีชดัเจนแน่นอน 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ประกอบกบัยุทธศาสตร์ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2555-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ระบุให้พฒันาหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรมทุกระดบัให้สอดคลอ้งสนบัสนุนยุทธศาสตร์ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ
ให้พฒันารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพฒันาบุคลากรให้ มีความครอบคลุมและต่อเน่ือง 
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ดงันั้นในฐานะท่ีนักศึกษาเป็นบุคลากรของส านักงานต ารวจต ารวจแห่งชาติ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

 
2. ค ำถำมของกำรวจัิย 

1) สภาพการปฏิบติัและสภาพประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ มีอะไรบา้ง 

3) ระบบในการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นอยา่งไร 

 
3. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติัและสภาพประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

3) เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
 
4. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีขอบเขตการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จ านวนรวม 10 แห่ง จ  านวน 
3,646 คน 

ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ จ านวนรวม 10 แห่ง 
ค านวณหาจ านวนของผูใ้ห้ขอ้มูลจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ไดจ้  านวนนกัเรียนนายสิบต ารวจ 366 
คน 
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2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ศึกษาปัจจยัด้านการบริหารงานวิชาการส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตามการสังเคราะห์ระหวา่งภารกิจ แนวคิดระบบการบริหารงานวิชาการ หลกัสูตรนกัเรียน
นายสิบต ารวจ มาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกนัคุณภาพภายใน และขอ้คน้พบ
ของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ปัจจยัด้านผูส้อน ปัจจยัด้าน
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์  
 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการ ศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลในระหวา่งปีการศึกษา 2560 
 
5. นิยำมศัพท์ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจ หมายถึง ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีฝึกอบรมนกัเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อ
ปฏิบติังานในสถานีต ารวจต่างๆ ทัว่ประเทศ ได้แก่ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจกลาง และศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจภูธร ภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ผู้บริหำร หมายถึง ขา้ราชการต ารวจ ท่ีมีต าแหน่งทางการบริหาร ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ และรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

ผู้สอน หมายถึง ครูฝึกของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ อาจารยป์ระจ าของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
และอาจารยป์ระจ าของกลุ่มงานอาจารย ์กองบญัชาการศึกษา ท่ีปฏิบติังานท่ีศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ
กลาง 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจ หมายถึง นกัเรียนนายสิบต ารวจ สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ี
ศึกษาอบรม ในปี พ.ศ.2560  

กำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก 
ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

ระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง ระบบการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ประกอบด้วยปัจจยัน าเข้า การด าเนินการ และผลผลิต ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
กิจกรรมดา้นการเรียนการสอน เพื่อใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความวตัถุประสงค ์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมายถึง ปัจจัยการด าเนินการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์  

ปัจจัยด้ำนผู้บริหำร หมายถึง ปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั การบริหารวิชาการ และความมี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

ปัจจัยด้ำนผู้สอน หมายถึง ปัจจยัเก่ียวกับผูส้อนท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมการสอน  

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม หมายถึง ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ท่ี
ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไดแ้ก่ การใชอ้าคารสถานท่ี และการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง ปัจจยัเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไดแ้ก่ การมีวสัดุอุปกรณ์ และการใชว้สัดุอุปกรณ์  

ประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจ หมายถึง ความสามารถในการให้การศึกษาอบรม
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี ตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 
6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวิจัย 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ไดร้ะบบการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ซ่ึงจะ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ไดท้ราบถึงสภาพการปฏิบติั สภาพประสิทธิผล และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

2. ไดร้ะบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
3. ผู ้บริหารในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมี

ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไปสู่การปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลทางดา้นการศึกษาของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติมากยิง่ข้ึน 

4. ได้แนวทางการพฒันานักเรียนนายสิบต ารวจ ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวิชาการและมี
ความสามารถในหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม 



10 

 

จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
เพื่อความผาสุกของประชาชน 
 
7. กรอบแนวควำมคิด 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชท้ฤษฎีระบบ (System Theory) ของ Lunenburg and Ornstein (2008)  
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ซ่ึงเม่ือพิจารณาภารกิจของการบริหารงานวิชาการของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ โดยบูรณาการกบัหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
และระบบการประกนัคุณภาพภายใน และขอ้คน้พบของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดก้รอบแนวคิดของ
ระบบการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลกั 3 ดา้น 
ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ปัจจัยการด าเนินการ (Transformation process) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผูบ้ริหาร ปัจจยัด้านผูส้อน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม และปัจจยัด้านวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงได้จากการ
วิเคราะห์ของนกัวิชาการหลายๆ ท่าน และปัจจยัผลผลิต (Outputs) คือ นกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมี
คุณสมบติัท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
จากการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ ของนกัวชิาการ ไดผ้ลดงัน้ี 

 

นกัวชิาการ ผูบ้ริหาร ผูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 
สภาพ 
แวดลอ้ม 

วสัดุ 
อุปกรณ์ 

ปราณี ชมภูทอง        
ธนวกิร สวา่งศรี        
มนูญ พนัธ์หล่อ        
มนูญ เช้ือชาติ        
บุญเสริม ทองศรี        
มุกดา เลขะววิฒัน์         
สุพศัพงษ ์ อนุชิตโสภาพนัธ์ุ        
ปวณีา เหล่าลาด        
เขษมสร โข่งศรี        

สรุป   - -    
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กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวชิาการตามความเห็นของนกัวิชาการหลาย
ท่าน มี 5 ด้าน แต่เม่ือพิจารณาโครงสร้างของกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจต ารวจกลาง ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่ 
มีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสถานศึกษา แต่ไม่มีโครงสร้างท่ีมีบุคคลภายนอกหรือจากชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารหรือด าเนินการแต่อยา่งใด ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อระบบ
การบริหารวิชาการเบ้ืองตน้ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครูผูส้อน 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาตวัแปรในปัจจยัทั้ง 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยน าตวัแปรมาสร้างเคร่ืองมือในการวดัค่าตวั
แปรแต่ละตวั จากนั้นจึงหาคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนการรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงขอ้มูล 
ความถ่ี ค่าร้อยละ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีอยูใ่นปัจจยั ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน แลว้น ามาสร้างระบบการบริหารวิชาการส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ฉบบัร่าง) โดยกรอบ
แนวคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการบริหารวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

 

การวางแผนงาน - 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน -  

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ  - 
การมีเอกภาพด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน -  

การประสานงานความสามัคคี - 
การติดตามและประเมินผล - 

ความเสียสละ -  
ความซ่ือสัตย์ -  

ความยุตธิรรม มีเหตุผล -  
การมองโลกในแง่ดี -  

การวางตัวเป็นกลาง - 
ความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน  - 

ความห่วงใยผู้ร่วมงาน -  

 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

ภาวะผู้น า 

ด้าน 
ผู้บริหาร การบริหารวิชาการ 

ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ด ี

- การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  
- การมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  
- การก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย  
- การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
- การมีกลไกการก ากับติดตาม  
- การควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย 

- ความมั่นใจในตนเอง  
- ความมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
- ความอดทนต่อภาวะกดดัน  
- ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
- ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน ์
- ความอุทศิเวลาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
- ความคิดริเริ่ม 
- การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร  
- ความมีมนุษยสัมพันธ์  
- การยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน  

ด้านสภาพ 
แวดล้อม 

อาคารสถานที ่

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

การมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ - 
การมีสนามกีฬา -  

การมีสวนหย่อมมุมพักผ่อนหย่อนใจ - 
การมีห้องสมุด - 

การมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย - 
การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ - 

การจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ - 
การตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ - 

ความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน - 
ความแข็งแรงทนทาน -  

ความพร้อมใช้งาน - 
การตกแต่งให้น่าใช้งาน - 

การก าหนดการใช้ที่เหมาะสม - 
การมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ - 

การดูแลรักษาให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ - 
การระบบการป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆ - 

การใช้อย่างคุ้มค่า -  

ประสิทธผิลของ
ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 

นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีความรู้ 

นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมคีวามสามารถ 

นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมจีิตส านึก 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ 

การมีวัสดุอปุกรณ์ 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

การมีจ านวนอย่างเพียงพอ  - 
ความปลอดภัย  - 

ความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง - 
ความมีประสิทธิภาพในการท างาน - 

ความเหมาะสมในการใช้งาน -  
การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ -  

การมีอินเทอร์เน็ต -  

 

การน ามาใช้วางแผนงานด้านวิชาการ  - 
การน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการ - 

การน ามาใช้จัดการเรียนการสอน -   
การน ามาใช้ประเมินผล - 

การน ามาใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา -  
การบ ารุงรักษาเทคโนโลยีให้อยู่ในสภาพใช้การได้ - 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ความรู้ / ประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้าน 

ผู้สอน แรงจงูใจ 

พฤติกรรมการสอน 

ความมีคุณธรรมจริยธรรม - 
ความหนักแน่น อดกลั้น และอดทน -  

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ -  
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ -  

การใฝ่หาความรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย -  
การมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี -  

การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของศิษย์ -  
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์-  

ความยุตธิรรมที่มีต่อผู้เรียน - 

 

การปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน - 
ทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพครู - 

ความมุ่งมั่นในการสอนและพัฒนาผู้เรียน-   
ความตัง้ใจท างานเพ่ือพัฒนาการศึกษา  - 

การอุทิศตนเพ่ือผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู - 

 

- การจัดเตรียมการสอนจากสื่อและแหล่งวิทยาการต่างๆ 
- การใช้ความรู้ความสามารถของตนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
- การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
- การใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกัยสภาพการเรียนรู้ 
- การเลือกใช้ส่ืออุปกรณ์การสอนได้อย่างเหมาะสม  
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- การมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ 
- การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

การมีวุฒิการศึกษาตรงกับรายวิชาที่สอน  - 
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - 

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ -  
ความสามารถในการใช้ภาษาการสื่อสาร - 

การมีประสบการณ์ด้านการสอน - 
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย - 

ความสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาของวิชาต่างๆ - 

 



 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

ในบทน้ี กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งมาดงัต่อไปน้ี  

1. ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
2. หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
3. การบริหารงานวชิาการ  
4. ปัจจยัการบริหารวชิาการ  
5. ทฤษฎีระบบ  
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

ตามแผนปฏิบติัราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซ่ึงมี
เป้าหมายสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดกลยุทธ์รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  ให้แนวทางการด าเนินงานในการ
ผลิตและฝึกอบรมต ารวจ ส าหรับการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การผลิตต ารวจเพื่อให้มี
ความรู้พื้นฐานของการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ โดยก าหนดศูนยฝึ์กอบรมซ่ึงเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท าหน้าท่ีในการให้การศึกษาอบรมแก่
บุคคลภายนอกท่ีผา่นการสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อเตรียมบรรจุเขา้รับราชการ
เป็นนายต ารวจชั้นประทวน มีจ านวน 10 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง (บก.ฝรก.) สังกดั กองบญัชาการศึกษา 
2. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 1 (ศฝร.ภ.1) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 1 
3. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 2 (ศฝร.ภ.2) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 
4. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 3 (ศฝร.ภ.3) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 3 
5. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ.4) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 4 
6. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 5 (ศฝร.ภ.5) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 
7. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 6 (ศฝร.ภ.6) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 6 
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8. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 
9. ศูนยฝึ์กอบรม ต ารวจภูธรภาค 8 (ศฝร.ภ.8) สังกดั กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 8 
10.  ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศฝร.ศชต.) สังกดั ศูนย์

ปฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ศูนยฝึ์กอบรมทั้ง 10 หน่วยงาน มีฐานะของหน่วยงานเป็นระดบักองบงัคบัการ โดยต่าง

ข้ึนอยู่กบัหน่วยงานตน้สังกดัท่ีเป็นระดบักองบญัชาการแตกต่างกนัไปตามพื้นท่ีรับผิดชอบ และ
หน่วยงานระดบักองบญัชาการทั้งหมดข้ึนตรงต่อส านกังานต ารวจแห่งชาติตามล าดบั สามารถแสดง
สายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานไดด้งัภาพท่ี 2 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สายการบงัคบับญัชาของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  

กอง 
บญัชา 
การ 
ศึกษา 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 1 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 2 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 3 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 4 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 5 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 6 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 7 

กอง 
บญัชา 
การ 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 8 

ศูนย ์
ปฏิบติั 

การต ารวจ
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้

กอง
บงัคบั
การฝึก 
อบรม
ต ารวจ
กลาง 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 1 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 2 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 3 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 4 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 5 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 6 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 7 

 

ศูนย ์
ฝึก 

อบรม 
ต ารวจ 
ภูธร 
ภาค 8 

 

ศูนย์
ฝึกอบรม
ศูนยป์ฏิบติั 
การต ารวจ
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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1.1 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง (กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง, 2558) เป็น

หน่วยงานระดบักองบงัคบัการ สังกดักองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 189 
หมู่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีประวติัการก่อตั้งดงัน้ี  

พ.ศ.2451 เดิมช่ือวา่ โรงเรียนพลต ารวจตระเวน หรือโรงเรียนต ารวจตระเวน แต่โดยทัว่ไป
จะเรียกช่ือวา่ โรงเรียนพลตระเวน ตั้งอยูท่ี่วดัประยูรวงศาวาส เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
เกณฑ์ทหารทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ.2452 อนุญาตให้ผูท่ี้ผ่านการเกณฑ์ทหารแลว้รับการคดัเลือกให้
เขา้รับราชการเป็นต ารวจได ้โดยจะส่งตวัเขา้รับการฝึกอบรมในโรงเรียนพลต ารวจ เป็นระยะเวลา 1 
ปี ต่อมา พ.ศ.2496 ไดก่้อสร้างโรงเรียนพลต ารวจข้ึนท่ีตลาดบางเขน อ าเภอบางเขน จงัหวดัพระนคร 
เรียกช่ือว่า ศูนยก์ารฝึกบางเขน อยู่ในบงัคบับญัชาของต ารวจนครบาล ซ่ึงในปี พ.ศ.2503 พระราช
กฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไดต้ั้งกองบญัชาการศึกษาข้ึน และให้
โรงเรียนต่างๆ ของกรมต ารวจอยู่ในบงัคบับญัชาของกองบญัชาการศึกษา ต่อมา พ.ศ.2542 ยา้ย
สถานท่ีท าการจากเขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร มาตั้งอยูท่ี่ต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม โดยในปี พ.ศ.2548 เปล่ียนช่ือจากกองก ากบัการโรงเรียนต ารวจนครบาล (เดิม) 
เป็นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจกลาง และไดเ้ปล่ียนจากนกัเรียนพลต ารวจ เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจ และ
ปี พ.ศ.2552 เปล่ียนช่ือจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจกลาง กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

โครงสร้างการบริหารของกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง แสดงไดด้งัภาพท่ี 3 และ
โครงสร้างกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจต ารวจกลาง แสดงไดด้งัภาพท่ี 4 และภารกิจกองบงัคบัการ
ฝึกอบรมต ารวจกลาง แสดงไดด้งัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 โครงสร้างการบริหารของกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

  

ผูบ้งัคบัการ 

รองผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ 

ผูก้  ากบัการ 

ฝ่ายอ านวยการ 
ผูก้  ากบัการ 

ศูนยฝึ์กยทุธวธีิฯ 

ผูก้  ากบัการ 

ฝ่ายปกครองฯ 

ผูก้  ากบัการ 

ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 โครงสร้างหน่วยงานกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 

งานธุรการและก าลงัพล 

งานรักษาการณ์ 

งานการเงินและพลาธิการ 

งานผลิตต าราและเอกสาร 

งานวิชาการ คดัเลือกและเตรียมการ 

งานประกนัคุณภาพ งานวดัผลและประเมินผล 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมุด 

งานการฝึก 2 

งานการฝึก 1 

งานครูฝึกยทุธวธีิต ารวจ 
 

กองบงัคบัการ 
ฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ฝ่ายปกครอง 
และกิจการการฝึกอบรม 

ศูนยฝึ์กยทุธวธีิต ารวจ 

กองร้อยท่ี 2 

กองร้อยท่ี 1 

งานกีฬาและนนัทนาการ 

กองร้อยท่ี 3  

อาจารยพ์ลศึกษา 
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ภาพที ่5 ภารกิจกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
ท่ีมา: รายงานการประเมินตนเอง 2558 กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง หนา้ 19  

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ฝ่ายปกครองฯ ศูนยฝึ์กยทุธวธีิต ารวจ 

กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

งานธุรการ  
งานสารบรรณ 
งานก าลงัพล  
งานประชาสมัพนัธ์  
งานศึกษาอบรม  
งานนโยบายและแผน  
งานยทุธศาสตร์  
งานคดีและวนิยั  
งานสวสัดิการ  
งานงบประมาณ  
งานการเงินและงานบญัชี  
งานส่ือสาร และงาน

งานวชิาการ คดัเลือกและ
เตรียมการ 

งานผลิตเอกสารและต ารา 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และหอ้งสมุด 

งานประกนัคุณภาพ 
งานวดัผลและประเมินผล 
  

งานปกครองบงัคบับญัชา 
งานกีฬาและนนัทนาการ 
งานพลศึกษา 

งานการฝึกของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ 

งานการฝึกของกองบงัคบั
การฝึกอบรมต ารวจกลาง 

งานการฝึกยทุธวธีิต ารวจ 
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1.2 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1 ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จงัหวดั

สระบุรี มีเน้ือท่ี 464 ไร่ 58 ตารางวา เป็นหน่วยงานระดับกองบงัคบัการ สังกัดกองบญัชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 มีหน้าท่ีผลิตบุคคลภายนอกให้เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน เดิมช่ือกอง
ก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 1 ข้ึนตรงต่อกองบญัชาการศึกษา ท าการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียน
พลต ารวจ ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นตน้มา ต่อมา พ.ศ.2548 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ปล่ียนช่ือและ
สังกดัของกองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร  1 เป็น “ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1” ข้ึนตรงต่อ
กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 1 และไดย้กฐานะศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1 เป็นกองบงัคบัการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (http://www.policetraining1.org/index.php, 2559) 
 
1.3 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 2 ตั้งอยู่บริเวณเขาน้อย ถนนสุขุมวิท ต าบลบา้นสวน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี เปิดการฝึกอบรมนกัเรียนพลต ารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นตน้มา โดยก่อตั้งข้ึน
เม่ือปี พ.ศ.2510 เดิมช่ือวา่โรงเรียนต ารวจภูธร 3 ข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการศึกษา ต่อมา
ในปี พ.ศ.2516 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนต ารวจภูธร 2 และในปี พ.ศ.2548 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 และข้ึนสายการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 และได้
ยกฐานะของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 ข้ึนเ ป็นกองบังคับการ  ตั้ งแ ต่ปี  พ.ศ.2552 
(http://www.trainingcenter2.com/default.aspx, 2559) 
 
1.4 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 3 เดิมช่ือโรงเรียนต ารวจภูธร 3 ซ่ึงพลต ารวจเอก เผ่า ศรียา
นนท ์อธิบดีกรมต ารวจเป็นผูก่้อตั้ง เรียกว่า "ค่ายสุรนารายณ์" สังกดัต ารวจรักษาดินแดนและรักษา
ชายแดน ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภููธร 2" จนกระทัง่ ปี 
พ.ศ. 2516 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ให้เปล่ียนช่ือเป็น "กองก ากบัการโรงเรียน
ต ารวจภูธร 3" ตั้งอยูเ่ลขท่ี่ี 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 มีเน้ือท่ี 338 ไร่ ห่างจากตวัเมืองนครราชสีมา ประมาณ 7 กิโลเมตร 
จากนั้นไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ไดโ้อนกอง
ก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 3 ไปเป็นหน่วยงานในสังกดัต ารวจภูธรภาค 3 และเปล่ียนช่ือเป็น 
"ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 3" ต่อมาวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2552 ยกฐานะหวัหนา้หน่วยงานเป็นผู ้
บงัคบัการจนถึงปัจจุบนั (https://sites.google.com/a/phoowittaya.ac.th/trainingp3/home, 2559)  
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1.5 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ช่ือเดิม กองก ากับการโรงเรียนต ารวจภูธร 4 จังหวดั

ขอนแก่น ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2517 มีพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ตั้งอยูท่ี่ 296 
หมู่ท่ี 13 ถนนศูนยร์าชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 2 งาน 9 ตาราง
วา ปัจจุบนัเป็นบา้นพกัอาศยัของทางราชการ และส่วนท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ี 272 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีเน้ือท่ี 149 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา เป็นส่วนท่ีท าการ 
เปิดท าการฝึกอบรมนกัเรียนพลต ารวจคร้ังแรกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2517 เป็นตน้มา ต่อมากองก ากบั
การโรงเรียนต ารวจภูธร 4 เปล่ียนโอนไปสังกดักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 4 และเปล่ียนช่ือเป็น 
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และต่อมาวนัท่ี 7 กนัยายน 2552 ได้
เปล่ียนฐานะจากกองก ากบัการเป็นกองบงัคบัการ ให้การศึกษาและฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวนใน 2 ลกัษณะ คือ จดัการศึกษาและฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเตรียมเขา้รับราชการต ารวจ 
(Pre-service Training) และจดัการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจประจ าการ ให้มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะกบัต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัหรือจะไปปฏิบติั (In-service Training) และภารกิจ
พิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานต ารวจแห่งชาติในการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษต่างๆ 
(http://www.geocities.ws/tobepolice4, 2559) 
 
1.6 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

กรมต ารวจ ใหจ้ดัตั้งโรงเรียนต ารวจภูธรภาคเหนือตอนบนข้ึนคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ.2495 ใช้
ช่ือว่า “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5” ข้ึนท่ีบา้นก่ิวทบัย ั้ง ต าบลแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ในขณะนั้นยงั
ไม่มีการผลิตและฝึกอบรม มีแต่เจา้หนา้ท่ีประจ าอยูเ่รียกวา่ “กองก าลงัปฏิบติัการพิเศษ” ต่อมา พ.ศ.
2497 กรมต ารวจสั่งให้ยุบเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ท่ีอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย และจดั
ตั้งข้ึนใหม่ท่ี บา้นปงสนุก เลขท่ี97 ถนนจามเทวี ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีเน้ือท่ี 
23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยใชช่ื้อวา่ “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค5 ล าปาง” เร่ิมเปิดท าการฝึกอบรม
หลกัสูตรนกัเรียนพลต ารวจ ในปีถดัมา (หลกัสูตร 6 เดือน) แต่พอถึงปี พ.ศ.2503 กรมต ารวจก็ใหยุ้บ
เลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาคทั้ง 9 ภาค โดยให้โรงเรียนต ารวจภูธรภาค5 จงัหวดัล าปาง และโรงเรียน
ต ารวจภูธรภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลก ให้รวมกนัและเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธร 3 ” ตั้งอยู่
อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จนถึง พ.ศ.2515 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5” และปี 
พ.ศ.2515 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธร 5” ต่อมาในปี พ.ศ.2519 กรมต ารวจจดัตั้งโรงเรียน
ต ารวจภูธร 5 ข้ึนใหม่ เลขท่ี 145 หมู่ท่ี 13 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง มีเน้ือท่ี 240 
ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ไดก้  าหนดใหก้องก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 5 สังกดั
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กองบญัชาการศึกษา เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5” และอยู่ในสังกดัต ารวจภูธร
ภาค 5 (http://www.policetraining5.com/index.php, 2559)  

 
1.7 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 837 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2517 ท าการสอนและฝึกอบรมหลกัสูตร
นกัเรียนพลต ารวจ โดยรับสมคัรและสอบคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นนักเรียนพลต ารวจ จากผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) เดิมเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อ กองบญัชาการศึกษา 
ช่ือ กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ไดท้  าการปรับปรุงหลกัสูตรนกัเรียน
พลต ารวจ โดยให้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลต ารวจ จากผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 การผลิตและฝึกอบรม หลกัสูตรนกัเรียนพลต ารวจ ไดป้รับเปล่ียนเป็น
หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติให้กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 6 
ข้ึนตรงต่อต ารวจภูธรภาค 6 และเปล่ียนช่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 ตั้ งแต่วนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา (http://adm_school6.education.police.go.th/main.php, 2559) 
 
1.8 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 

กรมต ารวจได้จัดตั้ งโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 7 ข้ึน ในปีพ.ศ. 2496 เดิมช่ือ “โรงเรียน
ต ารวจภูธร 7” ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนต ารวจภูธร 1 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา , โรงเรียน
ต ารวจภูธร 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา และโรงเรียนต ารวจภูธร 7 จงัหวดันครปฐม รวมเป็นโรงเรียน
เดียวกนั ช่ือวา่ “โรงเรียนต ารวจภูธร 1” ข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการศึกษา กรมต ารวจ โดย
ใชส้ถานท่ีโรงเรียนต ารวจภูธร 7 เร่ิมท าการฝึกอบรมนกัเรียนพลต ารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เป็นตน้
มา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2516 กรมต ารวจไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น “กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 7” 
และในปี พ.ศ.2548 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7” ข้ึนกบัต ารวจภูธรภาค 7 
และในปัจจุบนัได้ยกฐานะเป็นกองบงัคบัการ ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา(หนังสือ ศรฝ.ภ.7 ท่ี 
0022.(11)/857 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560) 

 
1.9 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 101 หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต าบลมะขามเต้ีย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีเน้ือท่ี 59 ไร่ 3 งาน เดิมช่ือ กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 8 
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ไดเ้ปิดท าการฝึกอบรมนกัเรียนพลต ารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปี พ.ศ.2548 มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมหลกัสูตร 1 ปี ปัจจุบนัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างและเปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็น ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 เ ม่ือ พ.ศ.2548 ข้ึนกับต ารวจภูธรภาค 8 โดยตรง 
(http://school8.education.police.go.th, 2559) 
 
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 กองก ากบั และ 1 กลุ่มงาน 
ดงัน้ี 

1. กองก ากับการอ านวยการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกบั งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินยั งานสวสัดิการ 
งานงบประมาณ งานการเงินและงานพสัดุ งานโภชนาการ งานส่ือสาร งานรักษาการณ์ และงาน
อ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

2. ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกบังานบริการการศึกษาและ
ฝึกอบรม งานทะเบียนและวดัผล งานผลิตเอกสารต าราและส่ือการเรียนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและหอ้งสมุด และงานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

3. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึก มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบั การปกครองบงัคบั
บัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และงานอ่ืนๆ ท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  

4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบั งานวิชาการ งานสอน งานวิจยัและ
พฒันาการศึกษา งานอาจารยพ์ิเศษ และงานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 แสดงไดด้งัภาพท่ี 6 
 
ภารกจิของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 

ภารกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 มีดงัน้ี  
1. ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบังานธุรการ งานสารบรรณ งาน

ประชาสัมพนัธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวสัดิการ งาน
งบประมาณ งานการเงินและพสัดุ งานโภชนาการ งานส่ือสาร และงานรักษาการณ์ โดยให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีดงัน้ี 

1) งานธุรการและสารบรรณ 
2) งานบริหารงานบุคคล 
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3) งานคดีและวนิยั 
4) งานนโยบายและแผน และงานยทุธศาสตร์ 
5) งานการเงินและงานบญัชี 
6) งานงบประมาณ 
7) งานส่งก าลงับ ารุง 
8) งานสวสัดิการ 
9) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
10) งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
11) งานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
12) งานศึกษาอบรม 
13) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัด รวมทั้ งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพก าลงัพลในความรับผิดชอบ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

14) งานการพยาบาลแก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ 
ลูกจา้ง และครอบครัว 

15) จดัหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภณัฑ ์
16) เก็บรักษา จดัซ่อมเคร่ืองมือ และเวชภณัฑใ์นความรับผดิชอบ 
17) งานประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ในดา้นสุขอนามยั 
18) การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภยั จดัการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในศูนยฝึ์กอบรม 
19) จดัใหมี้สหกรณ์ กองทุนส าหรับขา้ราชการต ารวจ 
20) จดัซ้ือ จดัหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร 
21) งานโภชนาการ 
22) งานเก็บ ควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร 
23) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
24) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมิไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
25) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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2. ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบังานบริการการศึกษาและ
ฝึกอบรม งานทะเบียนและวดัผล งานผลิตเอกสารต าราและส่ือการเรียนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและหอ้งสมุด โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจดัสถิติงานเขา้-ออก ของฝ่ายบริการการศึกษา 
2) จดัการสอนและฝึกอบรม 
3) จดัพิมพเ์อกสารค าสอนและต ารา รวมทั้งการแจกจ่ายและเก็บรักษา 
4) งานวางแผนและก าหนดโครงการเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน

หอ้งสมุด 
5) ปรับปรุงพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ให้มีความทนัสมยัใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6) งานจดัหาทรัพยากรหอ้งสมุด 
7) งานวเิคราะห์เลขหมู่และจดัท าบตัรรายการ 
8) งานเตรียมทรัพยากรหอ้งสมุดออกบริการ 
9) งานบริการหนงัสือและช่วยคน้ควา้ 
10) งานวารสารและเอกสารส่ิงพิมพ ์
11) งานรักษาสถานภาพหนงัสือและส่ิงพิมพ ์
12) งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนงาน 

โครงการ หลกัสูตรการฝึกอบรม 
13) ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของศูนยฝึ์กอบรม 

14) จดัท ารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจ าปี เสนอต ารวจภูธรภาค หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

15) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
3. ฝ่ายปกครองและการฝึก มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการปกครองบงัคบับญัชา

ดูแลนกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 
1) งานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งจดัท าสถิติงานเขา้-ออก ของฝ่ายปกครองและการ

ฝึก 
2) ปกครองบงัคบับญัชานักเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตร

ต่างๆ 
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3) ควบคุม ดูแลนกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ใน
ดา้นความประพฤติ ใหอ้ยูใ่นระเบียบ วนิยั ค  าสั่ง และขอ้บงัคบัต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรม 

4) ท าการฝึกหัดนกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ตาม
หลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

5) ควบคุม ดูแล นกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ใหเ้ขา้
รับการฝึกหดัลุฝึกซอ้มกีฬา 

6) ส่งเสริม ควบคุม ดูและการอบรมทางดา้นจิตใจนกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ และใหมี้คุณลกัษณะท่ีดีก่อนออกไปปฏิบติัหนา้ท่ี 

7) ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ  
8) ดูแล ตรวจตรา กวดขนัใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร

ต่างๆ เก่ียวกบัความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อใหก้ารเรียนไดผ้ลอยูเ่สมอ 
9) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวธุปืน หรือส่ิงของหลวงต่างๆ 
10) ด าเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลกัสูตรภาคยุทธวิธีท่ีก าหนดไว ้หรือตาม

ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
11) จดัเตรียม บ ารุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึก

ยทุธวธีิต ารวจ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานท่ีศึกษาและฝึกอบรม 
12) ใหก้ารศึกษาอบรมและพฒันาวชิาการ ดา้นวชิาพลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬา การ

ฝึกการต่อสู้ป้องกนัตวั 
13) งานด าเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้

ป้องกนัตวัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
14) งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขา้ราชการต ารวจ 
15) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบังานวิชาการ งานสอน งานวิจยั
และพฒันาการศึกษา และงานอาจารยพ์ิเศษ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) ด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการจดัท าแผนงาน โครงการ หลกัสูตร
การศึกษาและฝึกอบรม 

2) ด าเนินการเก่ียวกบัการวจิยั  
3) ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา 
4) ด าเนินการเก่ียวกบัด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างต าราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน จดัท าหลกัสูตร ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร จดัท าขอ้สอบ วดัผลและประเมินผล
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การเรียน งานวิจยัและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ขา้ราชการ
ต ารวจ 

5) งานบริหาร เป็นกรรมการประจ าภาควชิา การติดต่อประสานงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาควชิาอ่ืน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 

ภารกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 แสดงไดด้งัภาพท่ี 7  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 
 

ศูนยฝึ์กอบรม 
ต ำรวจภูธรภำค 1 - 8 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก กลุ่มงำนอำจำรย ์

กองร้อยท่ี 2 

กองร้อยท่ี 1 

กองร้อยท่ี 3 

งำนกำรเงิน 

งำนธุรกำร 

งำนพลำธิกำร 

งำนทะเบียนและวดัผล 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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ภาพที ่7 ภารกิจศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8    

ฝ่ำยอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายปกครองและการฝึก กลุ่มงานอาจารย ์

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 

-- งานธุรการและงานสารบรรณ 
-- งานบริหารงานบุคคล  
-- งานคดีและวนิยั  
-- งานนโยบายและแผน และงาน
ยทุธศาสตร์  

-- งานการเงินและงานบญัชี  
-- งานงบประมาณ  
-- งานส่งก าลงับ ารุง 
-- งานสวสัดิการ 
-- งานช่วยอ านวยการ และงาน
เลขานุการ 

-- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

-- งานจดัการสอนและ
ฝึกอบรม 

-- งานผลิตเอกสารและต ารา 
-- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และหอ้งสมุด 

-- งานประเมินผลการศึกษา  
-- งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

-- งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชา

-- งานปกครองบงัคบับญัชา 
-- งานกีฬาและนนัทนาการ 
-- งานพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ
กีฬา และการต่อสูป้้องกนัตวั 

-- งานเสริมสร้างคุณธรรม และ
จริยธรรมต ารวจ 

-- งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมาย 

-- งานนโยบายและแผนการศึกษา
และฝึกอบรม 

-- งานวจิยั 
-- งานพฒันาการศึกษา 
-- งานวชิาการ งานสอน และสร้าง
บทเรียน 

-- งานจดัท าและพฒันาหลกัสูตร 
-- งานวดัผลและประเมินผล 
-- งานสมัมนาทางวชิาการ 
-- งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ  

-- งานบริหารภาควชิา 
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ภาพที ่7 ภารกิจศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 (ต่อ) 
  

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก กลุ่มงำนอำจำรย ์

 

ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 1-8 

งานประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

งานศึกษาอบรม 
งานพยาบาล 
งานรักษาการณ์ 
งานโภชนาการ 
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
มิไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ีของฝ่าย
ใดโดยเฉพาะ 

งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชา



30 
 

1.10 ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวดัชายแดนภาคใต้  
ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เดิมช่ือศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 ข้ึนการ

บงัคบับญัชากบักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 9 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 มีการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึ้นและมีท่ีตั้งอยูท่ี่ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 อ.เมือง จ.ยะลา และ
ปี พ.ศ.2552 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติอีกคร้ังหน่ึง โดยแบ่งพื้นท่ีการ
ปกครองของต ารวจภูธรจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 ไปข้ึน
การปกครองบังคับบัญชากับศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัคร
บุคคลภายนอกผูมี้วุฒิประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช . )  ห รือวุ ฒิ เ ที ยบ เท่ า  เ พื่ อ เ ข้ า รับก าร ศึ กษ าอบรม เ ป็นนัก เ รี ยนนา ย สิบต า รว จ 
(http://www.p9.police.go.th/singkhorn/index.php, 2559) 

ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 
กองก ากบั และ 1 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

1. กองก ากับการอ านวยการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกบั งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินยั งานสวสัดิการ 
งานงบประมาณ งานการเงินและงานพสัดุ งานโภชนาการ งานส่ือสาร งานรักษาการณ์ และงาน
อ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

2. ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกบังานบริการการศึกษาและ
ฝึกอบรม งานทะเบียนและวดัผล งานผลิตเอกสารต าราและส่ือการเรียนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและหอ้งสมุด และงานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

3. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึก มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบั การปกครองบงัคบั
บัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และงานอ่ืนๆ ท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  

4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบั งานวิชาการ งานสอน งานวิจยัและ
พฒันาการศึกษา งานอาจารยพ์ิเศษ และงานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แสดงไดด้งัภาพท่ี 8 
ภารกิจศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แสดงไดใ้นภาพท่ี 9 
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จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ภารกิจ พนัธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ และการแบ่งส่วนราชการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทั้ง 10 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เหมือนกนั 
มีบางส่วนท่ีคลา้ยกนั และบางส่วนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ภารกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทั้ง 10 หน่วยงาน สรุปเปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 1  
2. พนัธกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทั้ง 10 หน่วยงาน สรุปเปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 2  
3. ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ สรุปเปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 3  
4. จ านวนขา้ราชการ และนกัเรียนนายสิบต ารวจ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4  
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ภาพที ่8 โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้
 

ศูนยฝึ์กอบรม 
ศูนยป์ฏิบติักำรต ำรวจจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก กลุ่มงำนอำจำรย ์

งำนกำรเงิน 

งำนธุรกำร 

งำนพยำบำล 

งำนทะเบียนและวดัผล 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กองร้อยท่ี 2 

กองร้อยท่ี 1 

กองร้อยท่ี 3 

งำนธุรกำรและกำรเงิน 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 ภารกิจศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก กลุ่มงำนอำจำรย ์

ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติักำรต ำรวจจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
งำนบริหำรงำนบุคคล  
งำนคดีและวินยั  
งำนนโยบำยและแผน และงำน
ยทุธศำสตร์  

งำนกำรเงินและงำนบญัชี  
งำนงบประมำณ  
งำนส่งก ำลงับ ำรุง 
งำนสวสัดิกำร 
งำนช่วยอ ำนวยกำร และงำน
เลขำนุกำร 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร 

งำนจดักำรสอนและฝึกอบรม 
งำนผลิตเอกสำรและต ำรำ 
งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
ห้องสมุด 

งำนประเมินผลกำรศึกษำ  
งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
งำนอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชำ
มอบหมำย 

งำนปกครองบงัคบับญัชำ 
งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
งำนพลศึกษำ วทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ และกำรต่อสู้
ป้องกนัตวั 

งำนเสริมสร้ำงคุณธรรม และ
จริยธรรมต ำรวจ 

งำนอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชำ

งำนนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
และฝึกอบรม 

งำนวิจยั และพฒันำกำรศึกษำ 
งำนวิชำกำร งำนสอน และสร้ำง
บทเรียน 

งำนจดัท ำและพฒันำหลกัสูตร 
งำนวดัผลและประเมินผล 
งำนสมัมนำทำงวิชำกำร 
งำนทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
และจิตใจ  

งำนบริหำรภำควิชำ 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 ภารกิจศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ต่อ) 

  

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยปกครองฯ กลุ่มงำนอำจำรย ์

ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติักำรต ำรวจจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

งำนประชำสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร 

งำนศึกษำอบรม 
งำนพยำบำล 
งำนรักษำกำรณ์ 
งำนโภชนำกำร 
งำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
มิไดอ้ยูใ่นหนำ้ท่ีของฝ่ำย
ใดโดยเฉพำะ 

งำนอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชำ

งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ตวัช้ีวดั 

งำนอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชำ
มอบหมำย 
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ตารางที ่1 ภารกิจหน่วยงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
 

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

1. งานด้านอ านวยการ  
1) งานธุรการ และสารบรรณ           
2) งานบุคคล           
3) งานคดีและวนิยั           
4) งานนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์           
5) งานการเงินและบญัชี           
6) งานงบประมาณ           
7) งานสวสัดิการ           
8) งานส่ือสารและรักษาการณ์           
9) งานประชาสมัพนัธ ์           
10) งานศึกษาอบรม           
11) งานส่งก าลงับ ารุง           
12) งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ           
13) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ           
14) งานพยาบาล           
15) งานโภชนาการ           
16) งานสอบแข่งขนัหรือคดัเลือก           
17) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย           
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ตารางที ่1 ภารกิจหน่วยงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

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

2. งานด้านบริการการศึกษา  
1) งานผลิตเอกสาร ต ารา และส่ือการเรียนการสอน           
2) งานเทคโนโลยสีารสนเทศและหอ้งสมุด           
3) งานวดัผลและประเมินผลการศึกษา           
4) งานประกนัคุณภาพการศึกษา           
5) งานวชิาการ คดัเลือกและเตรียมการ           
6) งานจดัการสอนและอบรม           
7) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย           

3. งานด้านการปกครองและการฝึก  
1) งานปกครอง            
2) งานการฝึก           
3) งานกีฬาและนนัทนาการ           
4) งานครูฝึกยทุธวธีิต ารวจ           
5) งานพลศึกษา           
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ตารางที ่1 ภารกิจหน่วยงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

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

4. งานอาจารย์  
1) งานวจิยัและพฒันา           
2) งานพฒันาการศึกษา           
3) งานสอน           
4) งานสมัมนาทางวชิาการ           
5) งานสร้างบทเรียน เอกสาร และต ารา           
6) งานนโยบายและแผนการศึกษาและฝึกอบรม           
7) งานวดัผลและประเมินผล           
8) งานทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ           
9) งานบริหารภาควชิา           
10) งานมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดั           
11) งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย           
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ตารางที ่2 พนัธกิจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
 

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

1. ด้านการสรรหาและฝึกบุคลากร  
- สนบัสนุน พฒันาระบบการสรรหาขา้ราชการต ารวจ           
- สรรหาและคดัเลือกบุคลากร เขา้เป็นขา้ราชการต ารวจ            
- ผลิตขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน           
- ฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะ ขา้ราชการต ารวจต ารวจชั้นประทวน           
- ฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะขา้ราชการต ารวจต ารวจชั้นสญัญาบตัร           
- ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีครูฝึกขา้ราชการต ารวจ           
- ฝึกอบรมใหก้บัองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน            
- ฝึกอบรมใหก้บันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป           
2. ด้านการบริหารและพฒันา  
- บริหารและพฒันาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลกัสูตร           
- ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน           
- สร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา           
- บริหารและจดัการองคก์รดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบา้นเมืองท่ีดี           
- ส่งเสริมสวสัดิการ วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องขา้ราชการ           
- พฒันาอาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก ส่ือการเรียนการสอนใหท้นัสมยั           
- น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้           
- ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา           
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ตารางที ่2 พนัธกิจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

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

3. ด้านการวจิยั  
- ส่งเสริมใหมี้งานวจิยั และสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการฝึกอบรม           
- ติดตามความเป็นอยู ่ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 

  ท่ีจบไปแลว้  

          

- ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ดา้นวชิาชีพต ารวจใหก้บัขา้ราชการต ารวจ           
4. ด้านอ่ืนๆ  
- ถวายความปลอดภยัแด่พระราชวงศแ์ละพระราชอาคนัตุกะ           
- ส่งเสริมทอ้งถ่ินและชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา           
- ใหบ้ริการทางวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคม           
- ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย            
- ประสานความร่วมมือและปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานภายในส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ 

          

- ประสานความร่วมมือและปฏิบติังานร่วมกบัสถาบนัการศึกษา และองคก์าร
อ่ืน 

          

  



40 
 

ตารางที ่3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
 

หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
- กองบงัคบัการ 
  ฝึกอบรมต ารวจ 
  กลาง  
 

- เปล่ียนแปลงสู่ส่ิงท่ีดีกวา่  - เสริมสร้างปัญญา พฒันา
ร่างกาย  มุ่งหมายคุณธรรม  

- เป็นหน่วยหลกัในการผลิต
ขา้ราชการต ารวจ การ 
  ฝึกยทุธวธีิ และปฏิบติัการ 
  ของส านกังานต ารวจ 
  แห่งชาติ เพ่ือสร้างต ารวจ 
  มืออาชีพ 

- เป็นต ารวจมือ 
  อาชีพ ดา้น 
  ยทุธวธีิและ 
  ปฏิบติัการ 

- เป็นหน่วยฝึกอบรม 
  ตน้แบบทางยทุธวธีิ 
  ของส านกังานต ารวจ 
  แห่งชาติ 

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 1  
 

- วชิาการดี ยทุธวธีิเด่น เนน้ 
  คุณธรรม น าศรัทธาสู่ประชาชน 

ผลิตขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวนใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในวชิาชีพต ารวจ
และเช่ียวชาญกฎหมาย โดยมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ยดึ
มัน่ในคุณธรรม ความซ่ือสตัย์
สุจริต พร้อมท่ีจะบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขแก่ประชาชน 

- สร้างต ารวจมืออาชีพ เพื่อ 
  ความผาสุกของประชาชน 

- สร้างสายตรวจ 
  มืออาชีพ 

 

- ศูนยม์าตรฐานการ 
  เรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น 
  ต ารวจมืออาชีพ 

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 2 
 

- เป็นองคก์รท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่ 
  และศรัทธา  
- สร้างความเป็นมืออาชีพในวชิาชีพ
ต ารวจ  

 - ผลิตและพฒันาขา้ราชการ 
  ต  ารวจ สู่ความเป็นเลิศใน 
  วชิาชีพเพื่อพิทกัษรั์บใช ้
  ประชาชน 

- มีวนิยัเป็นเลิศ - ปลูกฝังคุณธรรม  
  น าต ารวจท่ีดีสู่สงัคม 
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ตารางที ่3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
 - พฒันาและเตรียมความพร้อม 

  ดา้นทรัพยากรบุคคล 
    

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 3  
 

- เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บ 
  ความเช่ือถือและศรัทธา 
- ผลิตต ารวจอาชีพดว้ยหวัใจ 
  บริการ ประชาชน 
- ส่งเสริมสวสัดิการและพฒันา 
  ความรู้ของบุคลากรในองคก์ร 

- สร้างต ารวจใหมี้หวัใจบริการ 
- สร้างความช านาญในวชิาชีพ 

- สร้างต ารวจอาชีพ    
  ยดึค่านิยม 12 ประการ 
   

- ยงิปืนเป็นเลิศ 
 

- เป็นแหล่งผลิต 
  ต ารวจ มืออาชีพ  
  ท่ีมีความช านาญ 
  ทางดา้นยทุธวธีิ 
  การใชอ้าวธุปืน 

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 4 

- เป็นสถาบนัสร้างต ารวจดีสู่
สงัคม 

 

 - สร้างต ารวจดี วชิาการเด่น  
  เนน้การฝึก ส านึกคุณธรรม  
  น าหลกัธรรมาภิบาล 

- มีคุณธรรม 
 

- โดดเด่น เนน้ 
  ต่อตา้นยาเสพติด 

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 5 
 

- ฝึกใหเ้หมือนจริง เม่ือ
ปฏิบติังาน 
  จริง ท าใหเ้หมือนฝึก 

 

 - จดัสร้างทีมงานอนัทรง 
  ประสิทธิภาพ  เพ่ือสมัฤทธ์ิผล 
  การคดัสรรบุคลากร แลว้ท า 
  การฝึกศึกษาเหมือน
สถานการณ์ 
  จริง พร้อมออกไปปฏิบติั  
  สถานการณ์ จริงไดดี้กวา่ท่ีฝึก 
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ตารางที ่3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 6 

- เคร่งครัดวนิยั กฎหมาย
เช่ียวชาญ 
ช านาญยทุธวธีิ ใชอ้ยา่งมี
คุณธรรม 

- เป็นสถาบนัผลิตและฝึกอบรม 
  ขา้ราชการต ารวจของส านกังาน
ต ารวจ 
  แห่งชาติ ท่ีมีความเช่ือมัน่ศรัทธา ใน 
  การเตรียมความพร้อมดา้นการพฒันา 
  บุคลากรของขา้ราชการต ารวจ สงักดั 
  ต ารวจภูธรภาค 6 และตามท่ี
ส านกังาน 
  ต  ารวจแห่งชาติมอบหมาย โดยผูผ้า่น 
  การฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรม 
  ต ารวจภูธรภาค 6 จะตอ้งมีความรู้ มี 
  คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้าม
วตัถุประสงคแ์ละ นโยบายส านกังาน
ต ารวจ แห่งชาติ 

- ศูนยฝึ์กน่าอยู ่ครูฝึกสอนดี  
  ผลผลิต มีคุณภาพ 
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ตารางที ่3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 7  

- พฒันาการศึกษา สร้างจิตอาสา  
  น าพาต ารวจไทยสู่มืออาชีพ 

- มุ่งมัน่การศึกษา พฒันาความสามารถ  
  แกร่งกลา้ในการฝึก ปลูกจิตส านึก 
  ดา้นคุณธรรม 

- มุ่งเนน้วชิาการ น ามาตรฐาน
การฝึก ปลูกจิตส านึกคุณธรรม 

- มีความรู้  
  คู่ระเบียบวนิยั 

- เคร่งครัดระเบียบ 
  วนิยั 

- ศูนยฝึ์กอบรม   
  ต ารวจภูธรภาค 8 

- เนน้คุณธรรม น าวชิาการ  
  เช่ียวชาญยทุธวิธี 

- มุ่งมัน่ใหศู้นยฝึ์กอบรม 
  ต ารวจภูธรภาค 8 เป็น
หน่วย 
  ผลิตและพฒันาต ารวจมือ 
  อาชีพ กา้วทนัเทคโนโลย ี
  มุ่งสู่ความเป็นสากล 

- เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สร้างและ 
  พฒันาต ารวจ เพื่อผาสุกของประชาชน 

- หลกัปฏิบติัใน
การ 
  เขา้อาคาร 

- เช่ียวชาญดา้น 
  การฝึก 
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ตารางที ่3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ต่อ) 
 

หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
- ศูนยฝึ์กอบรม  
  ศูนยป์ฏิบติัการ 
  ต ารวจจงัหวดั 
  ชายแดนภาคใต ้ 

- เขม้แขง็ เป็นธรรม น าศรัทธา  
  สู่ประชาชน 

 - เป็นสถาบนัการศึกษาของส านกังาน
ต ารวจ 
  แห่งชาติ ท่ีมีมาตรฐานใชร้ะบบ
สารสนเทศ 
  ในการบริหารจดัการ พฒันาใหมี้ความ
เป็นเลิศทางวชิาการและเช่ียวชาญในการ
ฝึก 
  มุ่งเนน้ผลิตและพฒันาขา้ราชการต ารวจ  
  ใหมี้คุณธรรม คุณภาพ เป็นท่ีรักและ
ศรัทธาของประชาชน 

- ทกัษะการต่อสู ้
  ป้องเป็นเลิศ 
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ตารางที ่4 จ านวนขา้ราชการ และนกัเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
 

หน่วยงาน ผู้บริหาร  อาจารย์ ครูฝึก ฝ่ายบริการ 
การศึกษา 

นักเรียน 

   สัญญาบตัร ประทวน สัญญาบตัร ประทวน  
- กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง  5 3 12 7 10 4 358 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1  3 7 13 8 9 6 358 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 2 3 8 15 12 8 3 299 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 3  3 7 10 11 10 0 396 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4  3 13 10 6 7 2 400 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 3 19 7 12 9 2 250 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 6 3 20 10 1 10 1 300 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7 3 17 5 16 9 2 489 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8  3 9 13 32 9 12 296 
- ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

3 5 17 22 10 6 500 

รวม 32 108 112 127 91 38 3,646 

 
 
หมายเหตุ  ขอ้มูลเดือนมกราคม พ.ศ.2561 

1. ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการ และรองผูบ้งัคบัการ  
   2. ครูฝึกสัญญาบตัร ไดแ้ก่ ครูฝึกระดบัรองสารวตัร และสารวตัร 
   3. นกัเรียน หมายถึงนายสิบต ารวจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
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2. หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 
หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 (กองบญัชาการศึกษา, 2559) พฒันาข้ึนโดยฝ่าย

พฒันาหลักสูตร ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบญัชาการศึกษา 
ไดรั้บความเห็นชอบตามมติการประชุมของคณะ อนุกรรมการขา้ราชการต ารวจ บริหารทรัพยากร
บุคคล คร้ังท่ี 13/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

ภารกิจ กองบัญชาการศึกษาโดยกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธร ภาค 1 – 8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวดัชายแดนภาคใต้ หรือ
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้
การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

ปรัชญาการศึกษา 
หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจมุ่งผลิตข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ยศสิบต ารวจตรี 

ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม) โดยยึดหลกัให้นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคน 
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถพฒันาตนเองได ้ภายใตก้ระบวนการจดัการฝึกอบรมท่ีส่งเสริม
การพฒันาตนเอง เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ในวชิาการและมีความสามารถในหนา้ท่ีงานท่ีรับผดิชอบ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อความผาสุกของประชาชน 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1) เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
2) เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถจนเกิดเป็นทกัษะ

ในงานปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม 
3) เพื่อเสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้

เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจท่ีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชน 

4) เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ เป็นผูย้ึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

5) เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ วฒิุภาวะ มีจิตส านึกใน
การบริการและบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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วตัถุประสงค์ของหลักสูตร  สามารถสรุปได้ว่า เพื่อผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมี
คุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 
 

หลกัสูตรและขอบเขตรายวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ประกอบด้วย ภาค

วชิาการและการฝึก 7 เดือน ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 เดือน ภาคการฝึกหดัปฏิบติั
ราชการ 2 เดือน และภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ 1 เดือน ดงัน้ี 

1) ภาควชิาการ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 3 เดือนคร่ึง ประกอบดว้ย 7 หมวดวชิา มี 
32 วชิา ดงัน้ี 

1.1) หมวดการศึกษาทัว่ไป (General Education) มี 7 วชิา ประกอบดว้ย จริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ ภาษาองักฤษในหน้าท่ี
ต ารวจ 1-2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบติังานต ารวจ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั กบับทบาทของต ารวจไทย และ การปฐมพยาบาล 

นายสิบต ารวจ 

ความรู้ 

 

จิตส านึก ความสามารถ 
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1.2) หมวดกฎหมาย (Law) มี 6 วิชา ประกอบด้วย  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กฎหมาย กฎหมายอาญา 1-2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี 
พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง 

1.3) หมวดการบริหารงานต ารวจ (Police Administration) มี 5 วชิา ประกอบดว้ย 
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี การปฏิบติังานในสถานี
ต ารวจ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหนา้ท่ีต ารวจ และการเจรจาต่อรองและการ
จดัการความขดัแยง้ 

1.4) หมวดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) มี 5 วิชา 
ประกอบดว้ย อาชญวิทยาและปัญหาอาชญากรรม การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การ
รักษาความปลอดภยั ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบติัต่อเด็ก
และสตรี  

1.5) หมวดการสืบสวน (Criminal Investigation) มี 3 วิชา ประกอบด้วย การ
สืบสวน นิติวทิยาศาสตร์ และการทะเบียนประวติัอาชญากร 

1.6) หมวดการจราจร (Traffic Control) มี 1 วชิา ประกอบดว้ย การจราจร 
1.7) หมวดการฝึกต ารวจ (Police Training) และการฝึกพลศึกษา (Physical 

Education) มี 5 วิชา ประกอบดว้ย การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ การยิงปืนพก ยทุธวธีิต ารวจ 1-2 และ
วทิยาศาสตร์การกีฬาส าหรับต ารวจ 

2) ภาคบูรณาการและกจิกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 2 เดือน 
2.1) กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 80 ชัว่โมง เป็นการฝึกปฏิบติับูรณาการความรู้

จากภาควิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบติั มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบติังานใน
บทบาทของเจา้หน้าท่ีต ารวจ โดยการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเกิดการ
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั (Learning by Doing) อาทิ สถานีต ารวจจ าลอง การพนนั ยาเสพติด สถาน
บริการ การจราจร ภาษาองักฤษ เด็กและความรุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดลอ้มจบักุม
คนร้าย ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

2.2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ระยะเวลา 160 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้การฝึกอบรมภาควิชาการได้ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ย ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ฝึกอบรม
วา่ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างจิตส านึก โดยการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ฝึกหดั
ขบัรถยนต/์รถมอเตอร์ไซค ์การฝึกวชิาชีพเสริม การส่งเสริมการอ่านนอกเวลา 
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3) ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 2 เดือน นกัเรียนนายสิบต ารวจน าความรู้และ
ทกัษะ การปฏิบติั ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมภาควชิาการ ไปฝึกปฏิบติัราชการ ในงานดา้นธุรการ งาน
ประชาสัมพนัธ์ งานพิมพล์ายน้ิวมือ ท าหน้าท่ีเสมียนประจ าธุรการ พนักงานวิทยุงานอ านวยการ 
งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร และงานคดี 

4) ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา 1 เดือน เป็นการฝึกปฏิบติัภาคสนามในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุมฝูงชนท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและ
สถานการณ์ปัจจุบนั  

 
ปฏิทนิการฝึกอบรม มีดังนี้ 
เดือนท่ี 1  สัปดาห์ท่ี 1   รายงานตวั ปรับพื้นฐาน พิธีเปิด ปฐมนิเทศ  

สัปดาห์ท่ี 2-4   เร่ิมเรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 1  
เดือนท่ี 2  สัปดาห์ท่ี 1-4   เรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 1  
เดือนท่ี 3  สัปดาห์ท่ี 1-4   เรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 1  
เดือนท่ี 4  สัปดาห์ท่ี 1-3   จบภาควชิาการภาคเรียนท่ี 1  

สัปดาห์ท่ี 4   สอบวดัผลภาคเรียนท่ี 1  
เดือนท่ี 5  สัปดาห์ท่ี 1-4   ฝึกภาคบูรณาการคร้ังท่ี 1  

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ศาสนิกสัมพนัธ์ 
สร้างเสริมจิตส านึกคร้ังท่ี 1  
ฝึกปฏิบติัราชการคร้ังท่ี 1  

เดือนท่ี 6  สัปดาห์ท่ี 1-2   ฝึกปฏิบติัราชการและสรุปผล  
สัปดาห์ท่ี 3-4   เร่ิมเรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 2  

เดือนท่ี 7  สัปดาห์ท่ี 1-4   เรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 2  
เดือนท่ี 8  สัปดาห์ท่ี 1-4   เรียนภาควชิาการและการฝึกภาคเรียนท่ี 2  
เดือนท่ี 9  สัปดาห์ท่ี 1-4   วนัสุดทา้ยของการเรียนภาคเรียนท่ี 2  
เดือนท่ี 4  สัปดาห์ท่ี 1   สอบวดัผลภาคเรียนท่ี 2  

สัปดาห์ท่ี 2-4   ฝึกบูรณาการคร้ังท่ี 2  
กิจกรรมเสริมคร้ังท่ี 2  
ฝึกหดัขบัรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ 
วชิาชีพเสริม 
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เดือนท่ี 11  สัปดาห์ท่ี 1-4   ฝึกปฏิบติัราชการคร้ังท่ี 2  
เดือนท่ี 12  สัปดาห์ท่ี 1-4   ฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ  

พิธีปิด ปัจฉิมนิเทศ 
 
 
โครงสร้างหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 โครงสร้างหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 

 
จุดประสงค์รายวชิา 
 ในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนนายสิบต ารวจ มีการก าหนดจุดประสงคร์ายวชิาไวด้งัน้ี 
1. หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป (General Education) 
1.1 วชิา การปฐมพยาบาล 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายและบอกความส าคัญและประโยชน์ของการปฐม

พยาบาล 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยทุธวธีิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
 
  ภาค 

วชิาการ 

ภาค 
การฝึกฯ 

ภาค 
บูรณาการฯ 

ภาคการฝึกหัด
ปฏิบัตริาชการ 
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3. เพื่อให้ผูเ้รียนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บเบ้ืองตน้และสามารถเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกวธีิ  

4. เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงวธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ดา้นการปฐมพยาบาลไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
6. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีในการช่วยเหลือผูป้ระสพภยั 
7. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเองและถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นต่อไป 

1.2 วชิา จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมายของจริยธรรมได ้
2. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2553  
3. เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ดา้นมาตรฐานคุณธรรม อุดมคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของต ารวจไปใชใ้นการด ารงชีวติ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีของต ารวจ 
5. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้จากการเรียนรู้ไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานและการ

ด ารงชีวติประจ าวนัได ้
1.3 วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการปฏิบัติงานต ารวจ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศได ้
2. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและน าไปประยุกตใ์ช้

กบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชโ้ปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบติังานได ้
4. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนในการปฏิบติังานเฉพาะด้านของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้
5. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุน

การปฏิบติังานได ้
1.4 วชิา สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบัติงานของต ารวจ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถสามารถอธิบายความส าคญัของสิทธิมนุษยชน

ได ้
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2. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายถึงความส าคญัของหลกัการสากลดา้น
สิทธิมนุษยชนได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ดา้น มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส าหรับเจา้หน้าท่ีต ารวจผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมายไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนกบั
การปฏิบติังานของต ารวจ 

5. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายกลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมายไทยได ้

1.5 วชิา สังคม เศรษฐกจิ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน กบับทบาทของต ารวจไทย 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายหลกัการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกระแสโลกาภิวฒัน์  

2. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถบอกประวติัความเป็นมาของอาเซียน และความรู้
พื้นฐานของประเทศสมาชิก  

3. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถบอกบทบาทต ารวจไทย ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านกังาน ต ารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซียน  

1.6 วชิา ภาษาองักฤษในหน้าทีต่ ารวจ 1 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้ภาษาองักฤษ เพื่อการทกัทาย การแนะน าตวั 
การเสนอใหค้วามช่วยเหลือ การถามย  ้าเพื่อความเขา้ใจ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัทิศทาง
และการบอกเส้นทาง 

1.7 วชิา ภาษาองักฤษในหน้าทีต่ ารวจ 2 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้ภาษาองักฤษ เพื่อการสอบถามเก่ียวกับ
รูปพรรณของคนร้าย การบอกลกัษณะบุคคล 

2. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการสอบถามขอ้มูล ลกัษณะ
อาการบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วยของ ผูเ้สียหายหรือพยาน 

3. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้ภาษาองักฤษ เพื่อการสอบถามขอ้มูลของผู ้
ตอ้งสงสัย วนั เวลา สถานท่ี คดีต่าง ๆ 
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4. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการรับแจง้เหตุทางโทรศพัท์ 
 
2. หมวดวชิากฎหมาย (Law) 
2.1 วชิากฎหมายเฉพาะอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติหน้าที่ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจมีระเบียบแบบแผนตามวินยัต ารวจ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีกฎหมายเฉพาะ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจใฝ่รู้ และรู้จกัวธีิการเรียนรู้ 

2.2 วชิา กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาและระเบียบต ารวจเกีย่วกบัคดี 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย และเน้ือหาในวชิา ป.วอิาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ผู ้เ รียนมีความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ี มีระเบียบวินัย  และน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัอยา่งมีคุณธรรม 
4. ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของต ารวจ ตามระเบียบการ

ต ารวจเก่ียวกบัคดี  
5. ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์เหตุการณ์ และสามารถน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
6. ผูเ้รียนมีวฒิุภาวะพร้อมมีจิตส านึกในการบริการ เสียสละ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และ

บ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่ประชาชน 
2.3 วชิา กฎหมายอาญา 1  

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อกฎหมาย

บทบญัญติัทัว่ไปได ้
2. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายองค์ประกอบของฐานความผิดต่างๆ 

ไดถู้กตอ้ง 
3. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถวิเคราะห์ระบุแจง้ขอ้กล่าวหาให้กบัผูก้ระท า

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบติังานดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 
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2.4 วชิา กฎหมายอาญา 2 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายเก่ียวองคป์ระกอบของฐานความผิดต่างๆ 
ไดถู้กตอ้ง 

2. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจวิเคราะห์ระบุแจง้ขอ้กล่าวหาใหก้บัผูก้ระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบติังานด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

2.5 วชิา ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย, ลกัษณะท่ีส าคญัและวิวฒันาการของระบบ

กฎหมาย 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายท่ีมาและแบ่งแยกประเภทกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์“สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบุคคลทางแพง่ไดถู้กตอ้ง 

4. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และแนะน าบุคคลอ่ืนได ้

5. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและประสานงานหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 

2.6 วชิา พระราชบัญญตัิที่มีโทษทางอาญา 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีระเบียบแบบแผนตามวนิยัต ารวจ 
2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีต ารวจ 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนใฝ่รู้และรู้จกัวธีิการเรียนรู้ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
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3. หมวดวชิาการบริหารงานต ารวจ (Police Administration) 
3.1 วชิา โครงสร้างและการปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะโครงสร้างสถานีต ารวจ 
2. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้เก่ียวกบัการเรียกช่ือและค าย่อของต าแหน่ง 

ลกัษณะงานและการก าหนดหวัหนา้งานในสถานีต ารวจ 
3. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในงาน

อ านวยการ 
4. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในงาน

ป้องกนัปราบปราม 
5. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในงาน

จราจร 
6. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในงาน

สืบสวน 
7. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในงาน

สอบสวน 
8. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ลกัษณะงานในหน้าท่ีของต าแหน่ง ในหน่วย

ปฏิบติัการพิเศษ 
3.2 วชิา ระเบียบการต ารวจไม่เกีย่วกบัคดี 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปฏิบติัราชการและการท าบญัชีรายวนั

ปฏิบัติราชการ การเคารพ และกองเกียรติยศ การแต่งเคร่ืองแบบ การประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สวสัดิการและสิทธิประโยชน์และ การลา 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมช่ือสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ขา้ราชการต ารวจท่ีดีมีวนิยัและจรรยาบรรณวชิาชีพต ารวจ 

3. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณแกไ้ขสถานการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะวิชาชีพต ารวจมาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
ได ้ 
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3.3 วชิา พระราชบัญญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ 
1. บอกเล่าประวติักิจการต ารวจไทย ตราสัญลกัษณ์ได ้และสามารถน าสัญลกัษณ์ต ารวจ

ไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอก อธิบายรายละเอียดโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  การแบ่งส่วน

ราชการและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานในส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้และสามารถ
น าไปใชติ้ดต่อประสานงานเม่ือออกไปปฏิบติัราชการได ้

3. บอก อธิบายเก่ียวกับหลักการตราพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติไดถู้กตอ้ง  

4. บอก  อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กับ  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ  ค ว า มส า คัญ  อ า น า จหน้ า ท่ี  ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

5. บอก อธิบายและบอกความแตกต่างเร่ือง  ยศ และชั้นของขา้ราชการต ารวจไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

6. บอก อธิบายเร่ือง ต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเล่ือน
ต าแหน่ง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  การรักษาราชการแทน และการปฏิบติัราชการ
แทนได ้

7. บอก อธิบายเก่ียวกบัวินยั การด าเนินการทางวินยั การรักษาวินยั การออกจากราชการ  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์ของขา้ราชการต ารวจ ไดถู้กตอ้ง 

8. บอก อธิบายเก่ียวกบั เคร่ืองแบบต ารวจ กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ไดถู้กตอ้ง 
9. สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.4 วชิา ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าทีต่ ารวจ 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. อธิบายความหมาย ค านิยาม ชนิดหนงัสือ  
2. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการร่างและเขียนหนงัสือราชการ การท าส าเนาคู่ฉบบั  
3. ให้มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และ

ท่ีแกไ้ขปรับปรุง  
4. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเขียนรายงานในหนา้ท่ีต ารวจ  
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3.5 วชิา การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ “นกัเจรจาต่อรอง”  
2. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะของบุคคลท่ีตอ้งเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ  
3. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของ ทีมเจรจาต่อรองในภาวะวกิฤต  

 
4. หมวดวชิาการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) 
4.1 วชิา การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสิทฺธิเด็กตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ

เด็ก พ.ศ. 2535,สาเหตุการกระท าผิด และการป้องกนัการกระท าผดิของเด็กและเยาชน  
,พ.ร.บ.ศาลเยาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553,  
การคุม้ครองเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 , การคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2551 (หมวด 4 การคุม้ครองแรงงานเด็ก) , 
พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 , การปฏิบติัและ
คุม้ครองสิทธิสตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ในรายวชิาต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3. นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

4. นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถส่ือสารกับประชาชนและผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงานในทางบวกไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5. นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้เทคโนโลยีสืบคน้ขอ้มูล และส่ือสารในงานต ารวจ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีในฐานะผูพ้ิทกัษ์สันติราชและงาน
ส่วนรวม 

7. นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถคิดแกปั้ญหาได ้
8. นกัเรียนนายสิบต ารวจมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
9. นกัเรียนนายสิบต ารวจมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
10. นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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11. สถานการณ์จ าลองจากกรณีศึกษา 3 คดี 
4.2 วชิา การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายการปฏิบติังานเวรยามและสายตรวจ 
2. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถปฏิบติังานปฏิบติังานเวรยามและสายตรวจได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอนของงานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
3. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถแกปั้ญหาของงานในหน้าท่ีอย่างถูกตอ้งตาม

แผนการปฏิบัติและหลักกฎหมาย เช่น สถานการณ์จ าลองเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกันปราบปรามให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติต่อไป 

4.3 วชิา ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนบอกแนวคิดเก่ียวกบังานชุมชนสัมพนัธ์ แนวคิดและทฤษฎีหลกัการมี

ส่วนร่วมและการบริการ การด าเนินงานดา้นชุมชนสัมพนัธ์  
2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีเจตคติ วิสัยทศัน์ และปรับทศันคติ อุปนิสัย และบุคลิกภาพให้เป็นท่ี

เช่ือถือและศรัทธาของประชาชน 
3. เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ นกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตส านึกในการให้บริการ และ

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสังเคราะห์ความรู้ในหนา้ท่ีต ารวจไปบริการประชาชนไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการ 
4.4 วชิา อาชญาวทิยาและปัญหาอาชญากรรม 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนสิบต ารวจสามารถอธิบายองคค์วามรู้พื้นฐานของอาชญากรรม 
2. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายหลักและทฤษฎีท่ีต ารวจใช้ในการ

ป้องกนัอาชญากรรม 
3. เพื่อให้นักเ รียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายวิ ธี ท่ีต  ารวจใช้ในการป้องกัน

อาชญากรรม 
4. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคมท่ีน าไปสู่อาชญากรรม  

และแกไ้ขปัญหาได ้
5. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบสามารถอธิบายลกัษณะและประเภทของอาชญากรรมพิเศษ 
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6. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจเสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์และปรับทัศนคติให้
เหมาะสมกับการเป็นเจ้าพนักงาน ผู ้ปฏิบัติหน้า ท่ีในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 

7. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถปฏิบติัการป้องกนัอาชญากรรมไดต้ามหลกัและ
วธีิสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม 

8. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ วิเคราะห์ บอกจุดอ่อนของการป้องกนัอาชญากรรมใน
ปัจจุบนั 

9. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจพฒันาแนวทางการป้องกนัอาชญากรรม 
4.5 วชิา การรักษาความปลอดภัย 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบับุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการบรรจุเขา้ท างาน  
2. ผูเ้รียนมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับมาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อพิทกัษ์รักษาให้ความ

ปลอดภยัแก่อาคารสถานท่ี ในความรับผดิชอบ รวมถึงบุคคลท่ีเขา้มาปฏิบติังาน  
3. ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อพิทกัษรั์กษาและคุม้ครอง

ป้องกนัส่ิงท่ีเป็นความลบัของทางราชการ  
4. ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อพิทกัษรั์กษาและคุม้ครองฯ 

ใหพ้น้จากภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการก่อวนิาศกรรม 
 
5. หมวดวชิาการสืบสวน (Criminal Investigation) 
5.1 วชิา การทะเบียนประวตัิอาชญากร 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน  เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ 
1. สามารถอธิบายความหมายของงานการทะเบียนประวติัอาชญากร ขอบเขตเน้ือหาวิชา 

ประโยชน์ ได ้ 
2. สามารถอธิบายระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานได ้ 

5.2 วชิา การสืบสวน 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถ 
1. อธิบายหลกัพื้นฐานดา้นการสืบสวนไดถู้กตอ้ง  
2. อธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการสืบสวนประเภทต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ท างานเป็นทีมบรรลุผลตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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4. ปฏิบติัหน้าท่ีงานสืบสวนดว้ยใจเป็นธรรม  มีสติ อดทนต่อความกดดนัหรือภาวะคบั
ขนั  

5. น าทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยรีวมทั้งอุปกรณ์สมยัใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังานไดดี้  
5.3 วชิา นิติวทิยาศาสตร์ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ 
1. สามารถอธิบายความหมาย ประโยชน์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติวทิยาศาสตร์ได ้
2. สามารถแบ่งประเภท และชนิด พยานวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. สามารถอธิบายเก่ียวกบัวตัถุพยานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแยกวตัถุพยานทาง

วทิยาศาสตร์ได ้
4. สามารถเก็บรวบรวมและรักษาวตัถุพยานเพื่อด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมได้

อยา่งถูกตอ้ง 
5. สามารถอธิบายความหมาย หัวขอ้ปฏิบติั บทบาทหน้าท่ีของต ารวจใน การป้องกนั

รักษาสถานท่ีเกิดไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
6. มีความรู้และเขา้ใจเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
6. หมวดวชิาการจราจร (Traffic Control) 
6.1 วชิา การจราจร 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ 
1. สามารถอธิบายหลกัและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการจราจรได ้  
2. สามารถจดัการและการควบคุมการจราจรในกรณีต่าง ๆได ้ 
3. สามารถอธิบายวธีิการ ระเบียบขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งจุดตรวจและจุดสกดัได ้
4. สามารถอธิบายข้อกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบท่ี เ ก่ียวข้อง ได้แก่  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 , พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 , 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522, ขอ้ก าหนดส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้ 

5. สามารถด าเนินการบันทึก คะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระท าผิด การพกัใช้
ใบอนุญาตขบัข่ี และการเขียนใบสั่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. สามารถอธิบายสาธิตการใชส้ัญญาณจราจรแบบต่างๆได ้ 
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7. หมวดวิชาการฝึกต ารวจ (Police Training) การฝึกยุทธวิธี (Tactical Training) และการฝึกพล
ศึกษา (Physical Education) 
7.1 วชิา การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า ภายใต้ค  าสั่งของครูฝึกได้อย่างถูกต้อง 

แข็งแรง พร้อมเพรียง และสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถปฏิบติัภายใตค้  าสั่งของครูฝึกได้อย่างถูกตอ้ง แข็งแรง 

และพร้อมเพรียงกนั 
4. เพื่อให้ผูเ้รียนปฏิบติัในท่าฝึกบุคคลท่าอาวุธ สามารถน าไปพฒันาและปรับใชใ้นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
7.2 วชิา การยงิปืนพก 

จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาวธุปืนพก  
2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวธีิการยงิปืนพกระบบ เอน็.อาร์.เอ.(N.R.A.) 

หรือการยงิปืนพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพกในระบบเอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้น

พื้นฐาน (B.S.C.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ปลอดภยั  
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวธีิการยงิปืนพก ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐาน  
5. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพก ก่ึงอัตโนมติัขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นย  า 

ปลอดภยั 
6. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี 

(P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกนัตวัภายใตส้ภาวะความกดดัน 
(P.H.D.) 

7. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยงิปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรือ การยิงปืนพก
ในระบบต่อสู้และป้องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย  า ปลอดภยั 

8. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนใน เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(B.S.C.) การยิงปืนพกก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐานและการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี 
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พี ซี (P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกันตวัภายใต้สภาวะความ
กดดนั (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยัสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

7.3 วชิา ยุทธวธีิต ารวจ 1 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผูเ้รียน รู้และสามารถอธิบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แสดง

ความคิดเห็น  
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ บอกจุดอ่อน เสนอแนะขอ้ท่ีควรแกไ้ข 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนมีและสามารถอธิบายเก่ียวกบั ยทุธวธีิการรอดพน้อนัตรายของเจา้หนา้ท่ี 

สามารถปฏิบติัภายใตค้  าสั่งของครูฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั  
4. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบั การใช้อาวุธทางยุทธวิธี  ยุทธวิธี

การป้องกนัตวั และการแกปั้ญหาของเจา้หน้าท่ีสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัยทุธวิธีการการตรวจคน้และ
การปฏิบัติการภายในอาคารรูปแบบต่าง ๆ และ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภยั   

7.4 วชิา ยุทธวธีิต ารวจ 2 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายเป้าหมาย ขอบข่ายหวัขอ้ในรายวิชา วิธีการ

เรียนการสอน  
การฝึกปฏิบติั การประเมินผล 
2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัการหยุดยานพาหนะ และ

การควบคุมผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง 
ปลอดภยั 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระสบเหตุคน
แรก และสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

4. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายยุทธวิธีการรักษาความปลอดภยับุคคล
ส าคญัและสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

5. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปพฒันาและปรับใช้ ในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ    
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7.5 วชิา วทิยาศาสตร์การกฬีาเพ่ือเพิม่สมรรถภาพทางกายส าหรับต ารวจ 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ในการออกก าลงักาย วธีิการอบอุ่นร่างกาย และพื้นฐานการต่อสู้

ป้องกนัตวั(มวยไทย) 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขม้แขง็ทางดา้นร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตใจท่ีเขม้แขง็มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
จ านวนช่ัวโมงของภาควชิาการและการฝึก 
 หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 ภาค ซ่ึงเม่ือค านวณตามหลกัเกณฑ์
การคิดหน่วยกิตโดยทัว่ไปก าหนดให ้1 หน่วยทฤษฎีมีค่าเท่ากบั 2 หน่วยปฏิบติั จะไดด้งัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 จ านวนชัว่โมงของภาควชิาการและการฝึก 

รายวชิา ทฤษฎี ปฏิบัติ หน่วย 

ภาควชิาการ 
 1. หมวดวชิาทัว่ไป 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 8 12 14 
  สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ 8 4 10 
  ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 1 6 20 16 
  ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 2 6 20 16 
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน

ต ารวจ 
8 16 16 

  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์
ปัจจุบนั 

10 8 14 

  การปฐมพยาบาล 6 24 18 
 รวม 104 
 2. หมวดวชิากฎหมาย 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 32 - 32 
  กฎหมายอาญา 1 24 8 28 
  กฎหมายอาญา 2 24 8 28 
  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 28 4 30 
  พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา 32 - 32 
  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง 16 - 16 
 รวม 166 
 3. หมวดวชิาการบริหารงานต ารวจ 
  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 16 - 16 
  ระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี 8 4 10 
  การปฏิบติังานในสถานีต ารวจ 16 - 16 
  ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน 8 24 20 
  การเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ 14 20 24 
 รวม 86 
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ตารางที ่5 จ านวนชัว่โมงของภาควชิาการและการฝึก (ต่อ) 
 

รายวชิา ทฤษฎี ปฏิบัติ หน่วย 
 4. หมวดวชิาการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 
  อาชญวทิยาและปัญหาอาชญากรรม 20 12 26 
  การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 20 28 34 
  การรักษาความปลอดภยั 10 16 18 
  ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
10 16 18 

  การปฏิบติัต่อเด็กและสตรี 12 4 14 
 รวม 110 
 5. หมวดวชิาการสืบสวน 
  การสืบสวนสอบสวน 12 36 30 
  นิติวทิยาศาสตร์ 4 8 8 
  การทะเบียนประวติัอาชญากร 4 8 8 
 รวม 46 
 6. หมวดวชิาการจราจร 
  การจราจร 12 36 30 
 รวม 30 
 7. หมวดการฝึกต ารวจและการฝึกพลศึกษา 
  การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ - 68 34 
  การยงิปืนพก - 68 34 
  ยทุธวธีิต ารวจ 1 - 64 32 
  ยทุธวธีิต ารวจ 2 - 64 32 
  วทิยาศาสตร์การกีฬาส าหรับต ารวจ - 112 56 
 รวม 188 
 รวมภาควชิาการ 730 
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ตารางที ่5 จ านวนชัว่โมงของภาควชิาการและการฝึก (ต่อ) 
 

รายวชิา ทฤษฎี ปฏิบัติ หน่วย 

ภาคบูรณาการและกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 กจิกรรมบูรณาการ - 80 40 
 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร - 160 80 
 รวมภาคบูรณาการและกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
 การฝึกหัดปฏิบัติราชการ - 320 160 
 รวมภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 160 
ภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษ์สันติ 
 การฝึกหลกัสูตรพทิกัษ์สันติ 42 182 133 
 รวมภาคการฝึกหลกัสูตรพทิักษ์สันติ 133 

รวมทั้งหลกัสูตร 1,143 
 

เม่ือรวมจ านวนหน่วยวชิาของภาควชิาการและการฝึกเขา้ดว้ยกนัแลว้ และคิดเป็นอตัราส่วน
จะไดอ้ตัราส่วนต่างๆ ดงัภาพท่ี 12  

 
 

ภาพที ่12 อตัราส่วนหน่วยฝึกอบรมของหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 
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เม่ือค านวณจ านวนหน่วยวิชาของภาควิชาการทุกหมวดวิชาเขา้ด้วยกนัแล้ว และคิดเป็น
อตัราส่วนจะไดอ้ตัราส่วนดงัภาพท่ี 13  

 

 
 

ภาพที ่13 อตัราส่วนหน่วยภาควชิาการของหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 
 

ในการวดัผลการเรียนรู้โดยการสอบรายวิชาของภาควิชาการท่ีใช้แบบทดสอบ สามารถ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 รายวชิาท่ีใชแ้บบทดสอบในการวดัผลการเรียนรู้  
 
ล าดับ รายวชิา จ านวนหน่วย ร้อยละ 

1. หมวดวชิาทัว่ไป  
 จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 14 3 
 สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ 10 2 
 ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 1 16 3 
 ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 2 16 3 
 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการปฏิบติังานต ารวจ 16 3 
 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ 

   ปัจจุบนักบับทบาทของต ารวจไทย 
14 3 

 การปฐมพยาบาล 18 3 
 รวม 104 20 

2. หมวดวชิากฎหมาย  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 32 6 
 กฎหมายอาญา 1 28 5 
 กฎหมายอาญา 2 28 5 
 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและระเบียบการ 

   ต  ารวจเก่ียวกบัคดี 
30 6 

 พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา 32 6 
 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง 16 3 
 รวม 166 31 

3. หมวดวชิาการบริหารงานต ารวจ  
 พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 16 3 
 ระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี 10 2 
 การปฏิบติังานในสถานีต ารวจ 16 3 
 ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน 

   ในหนา้ท่ีต ารวจ 
20 4 

 การเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ 24 4 
 รวม 86 16 
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ตารางที ่6 รายวชิาท่ีใชแ้บบทดสอบในการวดัผลการเรียนรู้ (ต่อ)  
 
ล าดับ รายวชิา จ านวนหน่วย ร้อยละ 

4. หมวดวชิาการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
 อาชญวทิยาและปัญหาอาชญากรรม 26 5 
 การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 34 6 
 การรักษาความปลอดภยั 18 3 
 ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม 

   ของประชาชน 
18 3 

 การปฏิบติัต่อเด็กและสตรี 14 3 
 รวม 120 20 

5. หมวดวชิาการสืบสวน  
 การสืบสวนสอบสวน 30 6 
 นิติวทิยาศาสตร์ 8 1 
 การทะเบียนประวติัอาชญากร 8 1 
 รวม 46 8 

6. หมวดวชิาการจราจร  
 การจราจร 30 6 
 รวม 30 6 
 รวมทั้งหมด 542 100 

 
 
 
  



70 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) เป็นการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมี
หรือบรรลุ  จุดประสงค์การเรียนรู้จะมีตั้งแต่จุดประสงค์ของหลกัสูตร จุดประสงค์ของหมวดวิชา 
จนถึงจุดประสงค์ของรายวิชา ทั้งน้ี การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้งเขียนให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทางดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ดงัน้ี 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) หมายถึง จุดประสงคก์ารเรียนรู้
ท่ีเน้นความสามารถทางสมอง หรือความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาหลกัการ หรือทฤษฎีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ สามารถวดัไดจ้ากการให้ผูเ้รียนแจกแจงความรู้ เขียนรายการส่ิงท่ีรู้ยกตวัอย่าง ประยุกต์กฎ
ต่าง ๆ ท่ีเรียนไป หรือวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นตน้ พฤติกรรมตามระดบัการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย
แบ่งไว ้6 ขั้น ซ่ึงการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ตอ้งอาศยัระดบัการเรียนรู้ท่ีต ่ากวา่เสมอ ไดแ้ก่ 

1. ความรู้ความจ า เป็นความสามารถในการจดจ าส่ิงท่ีเรียนมาแล้ว อาจเป็นขอ้มูลง่าย ๆ 
จนถึงทฤษฎี 

2. ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการจบัใจความการแปลความหมาย การสรุป หรือขยาย
ความ 

3. การน าไปใช ้เป็นความสามารถในการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
4. การวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยเหล่านั้นได ้
5. การสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยๆ เพื่อสร้างรูปแบบหรือ

โครงสร้างใหม่ 
6. การประเมิน ความสามารถในการวนิิจฉยัคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง จุดประสงคก์าร
เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทางกาย เน้นหนกัดา้นการวางท่าทางให้ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบั
การปฏิบติังานแต่ละชนิด สามารถระบุพฤติกรรมท่ีแสดงออกได้จากการตีความทกัษะหรือการ
ปฏิบติัออกมาเป็นพฤติกรรม ซ่ึงสังเกตไดจ้ากความถูกตอ้งแม่นย  า ความว่องไว คล่องแคล่ว และ
สม ่าเสมอ พฤติกรรมตามระดบัการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัยแบ่งไว ้5 ขั้น ไดแ้ก่ 

1. การรับรู้ รับรู้ในส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติั โดยผา่นประสาทสัมผสั 
2. การเตรียมพร้อม การเตรียมตวัใหพ้ร้อมทางสมอง ทางกายและจิตใจ 
3. การปฏิบติังานโดยอาศยัผูแ้นะ/เลียนแบบ การท าตามตวัอยา่ง การลองผดิลองถูก 
4. การปฏิบติังานไดเ้อง / คล่อง ปฏิบติัไดเ้องอยา่งถูกตอ้ง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
5. การปฏิบติังานดว้ยความช านาญ / ท างานใหม่ได ้ปฏิบติังานดว้ยความคล่องแคล่วเหมือน

อตัโนมติัสามารถท างานใหม่ได ้
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
เนน้หนกัในดา้นความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความประทบัใจซ่ึงวดัไดโ้ดยการสังเกต แต่
บางเร่ืองก็ไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง การระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้ผูเ้รียนแสดงออกนั้น ตอ้ง
อาศยัการรวบรวมพฤติกรรมท่ีช้ีถึงความรู้สึก เจตคติและค่านิยมของตนเองและผูอ่ื้น แลว้น ามาใช้
ในการก าหนดเป็นพฤติกรรมท่ีคาดหวงั พฤติกรรมตามระดบัการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยแบ่งไว ้5 ขั้น 
ดงัน้ี 

1. การรับรู้ การยอมรับความคิด กระบวนการ หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ  
2. การตอบสนอง ความเตม็ใจท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ 
3. การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดการปฏิบติัตามส่ิงท่ีนิยม 
4. การจดัระบบค่านิยม การน าเอาคุณค่าต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาผสมผสานและ

จดัระบบเขา้ดว้ยกนัเพื่อเสริมสร้างระบบคุณค่าข้ึนภายในตนเอง 
5. การก าหนดคุณลกัษณะ การน าค่านิยมท่ีจดัระบบแล้วมาปฏิบติัจนเป็นนิสัยเฉพาะตน

  
จากจุดประสงค์รายวิชาของหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 

สามารถจดัรวมเป็นจุดประสงคห์มวดวชิาได ้ดงัน้ี 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย 

ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดงัน้ี 
ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายและบอกความส าคญัและประโยชน์ของการปฐมพยาบาล 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมายของจริยธรรมได ้
3. เพื่อให้ผู ้เ รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศได ้
4. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและน าไปประยุกตใ์ชก้บั

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสามารถอธิบายความส าคญัของสิทธิมนุษยชนได ้
6. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายถึงความส าคญัของหลกัการสากลดา้นสิทธิมนุษยชนได ้
7. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของ

ต ารวจ 
8. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม

กฎหมายไทยได ้
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9. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถอธิบายหลกัการใชชี้วิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กระแสโลกาภิวฒัน์  

10. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถบอกประวติัความเป็นมาของอาเซียน และความรู้
พื้นฐานของประเทศสมาชิก  

11. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถบอกบทบาทต ารวจไทย ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านกังาน ต ารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซียน  

การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
12. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีในการช่วยเหลือผูป้ระสพภยั 
13. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยทุธวธีิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
14. เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงวธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
15. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตนเองและถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นต่อไป 
16. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2553  
17. เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ดา้นมาตรฐานคุณธรรม อุดมคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของต ารวจไปใชใ้นการด ารงชีวติ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ 
18. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีของต ารวจ 
19. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชโ้ปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบติังานได ้
20. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้
21. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานได ้
22. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้ภาษาองักฤษ เพื่อการทกัทาย การแนะน าตวั 

การเสนอใหค้วามช่วยเหลือ การถามย  ้าเพื่อความเขา้ใจ 
23. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทิศทาง

และการบอกเส้นทาง 
24. เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบถามเก่ียวกับ

รูปพรรณของคนร้าย การบอกลกัษณะบุคคล 
25. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการสอบถามขอ้มูล ลกัษณะ

อาการบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วยของ ผูเ้สียหายหรือพยาน 
26. เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการสอบถามขอ้มูลของผูต้อ้ง

สงสัย  
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27. เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการรับแจง้เหตุ 
 

หมวดวิชากฎหมาย (Law) เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดงัน้ี 

ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีกฎหมายเฉพาะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย และเน้ือหาในวชิา ป.วอิาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของต ารวจ ตามระเบียบการ

ต ารวจเก่ียวกบัคดี  
4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้กฎหมายบทบญัญติัทัว่ไปได ้
5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายองคป์ระกอบของฐานความผดิต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
6. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย , ลกัษณะท่ีส าคญัและวิวฒันาการของระบบ

กฎหมาย 
7. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายท่ีมาและแบ่งแยกประเภทกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายหลักทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบุคคลทางแพง่ไดถู้กตอ้ง 
9. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และแนะน าบุคคลอ่ืนได ้
10. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและประสานงานหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 
11. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีต ารวจ 
การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
12. ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์เหตุการณ์ และสามารถน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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หมวดวิชาการบริหารงานต ารวจ (Police Administration) เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ดา้น
พุทธิพิสัย ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิน ดงัน้ี 

ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะโครงสร้างสถานีต ารวจ 
2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการเรียกช่ือและค ายอ่ของต าแหน่ง ลกัษณะงานและการ

ก าหนดหวัหนา้งานในสถานีต ารวจ 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในงานอ านวยการ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในงานป้องกนัปราบปราม 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในงานจราจร 
6. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในงานสืบสวน 
7. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในงานสอบสวน 
8. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ลกัษณะงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง ในหน่วยปฏิบติัการพิเศษ 
9. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปฏิบติัราชการและการท าบญัชีรายวนั

ปฏิบติัราชการ การเคารพ และกองเกียรติยศ การแต่งเคร่ืองแบบ การประดบัเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์ สวสัดิการและสิทธิประโยชน์และ การลา 

10. บอกเล่าประวติักิจการต ารวจไทย ตราสัญลกัษณ์ได ้และสามารถน าสัญลกัษณ์ต ารวจ
ไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

11. บอก อธิบายรายละเอียดโครงสร้างของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  การแบ่งส่วนราชการ
และอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานในส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้และสามารถน าไปใช้
ติดต่อประสานงานเม่ือออกไปปฏิบติัราชการได ้

12. บอก อธิบายเก่ียวกบัหลกัการตราพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และอ านาจ
หนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติไดถู้กตอ้ง  

1 3 .  บ อก  อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กับ  อ ง ค์ป ร ะก อบ  ค ว า มส า คัญ  อ า น า จหน้ า ท่ี  ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

14. บอก อธิบายและบอกความแตกต่างเร่ือง  ยศ และชั้นของขา้ราชการต ารวจได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
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15. บอก อธิบายเร่ือง ต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ ง การเล่ือน
ต าแหน่ง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  การรักษาราชการแทน และการปฏิบติัราชการ
แทนได ้

16. บอก อธิบายเก่ียวกบัวินยั การด าเนินการทางวินยั การรักษาวินยั การออกจากราชการ  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์ของขา้ราชการต ารวจ ไดถู้กตอ้ง 

17. บอก อธิบายเก่ียวกบั เคร่ืองแบบต ารวจ  กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ไดถู้กตอ้ง 
18. อธิบายความหมาย ค านิยาม ชนิดหนงัสือ  
19. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการร่างและเขียนหนงัสือราชการ การท าส าเนาคู่ฉบบั  
20. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเขียนรายงานในหนา้ท่ีต ารวจ  
การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
21. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณแกไ้ขสถานการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ี 

สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะวิชาชีพต ารวจมาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
ได ้ 

 
หมวดวิชาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) เป็นจุดประสงค์การ

เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมิน ดงัน้ี 

ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสิทฺธิเด็กตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2535,

สาเหตุการกระท าผดิ และการป้องกนัการกระท าผดิของเด็กและเยาชน  ,พ.ร.บ.ศาลเยา
ชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 ,  การคุม้ครอง
เด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 , การคุม้ครองเด็กและเยาวชนตาม 
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2551 (หมวด 4 การคุม้ครองแรงงานเด็ก), พ.ร.บ.คุม้ครอง
ผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 , การปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิ
สตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายการปฏิบติังานเวรยามและสายตรวจ 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกแนวคิดเก่ียวกบังานชุมชนสัมพนัธ์ แนวคิดและทฤษฎีหลกัการมีส่วน

ร่วมและการบริการ การด าเนินงานดา้นชุมชนสัมพนัธ์  
4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายองคค์วามรู้พื้นฐานของอาชญากรรม 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหลกัและทฤษฎีท่ีต ารวจใชใ้นการป้องกนัอาชญากรรม 
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6. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายวธีิท่ีต ารวจใชใ้นการป้องกนัอาชญากรรม 
7. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะและประเภทของอาชญากรรมพิเศษ 
การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
8. ผูเ้รียนสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้
9. ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
10. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาของงานในหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้งตามแผนการปฏิบติัและ

หลกักฎหมาย  
11. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการป้องกนัอาชญากรรมไดต้ามหลกัและวิธีสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม 
การสังเคราะห์ 
12. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสังเคราะห์ความรู้ในหน้าท่ีต ารวจไปบริการประชาชนได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ 
13. เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาแนวทางการป้องกนัอาชญากรรม 

 
หมวดวิชาการสืบสวน (Criminal Investigation) เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย 

ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดงัน้ี 
ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. สามารถอธิบายความหมายของงานการทะเบียนประวติัอาชญากร ขอบเขตเน้ือหาวิชา 

ประโยชน์ ได ้ 
2. สามารถอธิบายระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานได ้ 
3. อธิบายหลกัพื้นฐานดา้นการสืบสวนไดถู้กตอ้ง  
4. อธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการสืบสวนประเภทต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถอธิบายความหมาย ประโยชน์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติวทิยาศาสตร์ได ้
6. สามารถแบ่งประเภท และชนิด พยานวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7. สามารถอธิบายเก่ียวกบัวตัถุพยานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแยกวตัถุพยานทาง

วทิยาศาสตร์ได ้
8. สามารถอธิบายความหมาย หัวขอ้ปฏิบติั บทบาทหน้าท่ีของต ารวจใน การป้องกัน

รักษาสถานท่ีเกิดไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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9. มีความรู้และเขา้ใจเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีงานสืบสวนดว้ยใจเป็นธรรม  มีสติ อดทนต่อความกดดนัหรือภาวะคบั
ขนั  
11. น าทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยรีวมทั้งอุปกรณ์สมยัใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังานไดดี้  
12. สามารถเก็บรวบรวมและรักษาวตัถุพยานเพื่อด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
หมวดวิชาการจราจร (Traffic Control) เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ได้แก่ 

ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ดงัน้ี 
ความรู้ความจ า และความเข้าใจ  
1. สามารถอธิบายหลกัและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการจราจรได ้
2. สามารถอธิบายวธีิการ ระเบียบขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งจุดตรวจและจุดสกดัได ้
3.  สามารถอธิบายข้อกฎหมาย  ข้อก าหนด และกฎระเบียบท่ี เ ก่ียวข้อง ได้แก่  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 , พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 , 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522, ขอ้ก าหนดส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้ 

4. สามารถอธิบายสาธิตการใชส้ัญญาณจราจรแบบต่างๆได ้ 
การน าไปใช้ และการวเิคราะห์  
5. สามารถจดัการและการควบคุมการจราจรในกรณีต่าง ๆได ้ 
6. สามารถด าเนินการบันทึก คะแนน อบรม ทดสอบผูข้ ับข่ีท่ีกระท าผิด การพกัใช้

ใบอนุญาตขบัข่ี และการเขียนใบสั่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

หมวดวิชาการฝึกต ารวจ (Police Training) และการฝึกพลศึกษา (Physical Education) มี
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การรับรู้ การเตรียมพร้อม การปฏิบติังานโดยอาศยัผูอ่ื้น 
การปฏิบติังานไดเ้อง และการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ/ท างานใหม่ได ้ดงัน้ี 

การรับรู้ การเตรียมพร้อม  
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาวธุปืนพก  
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพกระบบ เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) 

หรือการยงิปืนพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) 
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4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวธีิการยงิปืนพก ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐาน  
5. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี 

(P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกนัตวัภายใตส้ภาวะความกดดัน 
(P.H.D.) 

6. เพื่อให้ผูเ้รียน รู้และสามารถอธิบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แสดง
ความคิดเห็น  

7. เพื่อให้ผูเ้รียนมีและสามารถอธิบายเก่ียวกบั ยุทธวิธีการรอดพน้อนัตรายของเจา้หนา้ท่ี 
สามารถปฏิบติัภายใตค้  าสั่งของครูฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั  

8. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบั การใชอ้าวธุทางยุทธวิธี  ยุทธวิธีการ
ป้องกนัตวั และการแกปั้ญหาของเจา้หน้าท่ีสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

9. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัยทุธวิธีการการตรวจคน้และ
การปฏิบัติการภายในอาคารรูปแบบต่าง ๆ และ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภยั   

10. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัการหยุดยานพาหนะ และ
การควบคุมผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง 
ปลอดภยั 

11. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของผูป้ระสบเหตุ
คนแรก และสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

12. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายยุทธวิธีการรักษาความปลอดภยับุคคล
ส าคญัและสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

13. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ในการออกก าลงักาย วธีิการอบอุ่นร่างกาย และพื้นฐานการต่อสู้
ป้องกนัตวั(มวยไทย) 

การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้อ่ืน การปฏิบัติงานได้เอง  
14. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า ภายใตค้  าสั่งของครูฝึกได้อย่างถูกตอ้ง 

แข็งแรง พร้อมเพรียง และสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง 

15. เพื่อให้ผูเ้รียนปฏิบติัในท่าฝึกบุคคลท่าอาวุธ สามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
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16. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพกในระบบเอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (B.S.C.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ปลอดภยั  

17. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพก ก่ึงอัตโนมติัขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นย  า 
ปลอดภยั 

18. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถยงิปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรือ การยงิปืนพก
ในระบบต่อสู้และป้องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย  า ปลอดภยั 

19. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนใน เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(B.S.C.) การยิงปืนพกก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐานและการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี 
พี ซี (P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกันตวัภายใต้สภาวะความ
กดดนั (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยัสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ   ท างานใหม่ได้ 
20. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขม้แขง็ทางดา้นร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
กจิกรรมบูรณาการ 
กิจกรรมบูรณาการ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย  ได้แก่ การปฏิบติังานได้เอง 

และการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ/ท างานใหม่ได ้ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพื่อแบ่งหน้าท่ี
ความรับผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณ์ 

2. มีความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมในภาควิชาการและการ
ฝึกมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ 

3. มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ปฏิบติั 

4. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้/การตดัสินใจ 

5. มีความสามารถในการด าเนินการแกไ้ขสถานการณ์เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

6. มีความสามารถในความสนใจและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ 
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ภาคการฝึก 
ภาคการฝึก ไดแ้ก่หมวดวิชาการฝึกต ารวจ และการฝึกพลศึกษา มีจุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การรับรู้ การเตรียมพร้อม การปฏิบติังานโดยอาศยัผูอ่ื้น การปฏิบติังานไดเ้อง 
และการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ/ท างานใหม่ได ้ดงัน้ี 

การรับรู้ การเตรียมพร้อม  
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาวธุปืนพก  
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพกระบบ เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) 

หรือการยงิปืนพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวธีิการยงิปืนพก ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐาน  
5. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี 

(P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกนัตวัภายใตส้ภาวะความกดดัน 
(P.H.D.) 

6. เพื่อให้ผูเ้รียน รู้และสามารถอธิบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แสดง
ความคิดเห็น  

7. เพื่อให้ผูเ้รียนมีและสามารถอธิบายเก่ียวกบั ยุทธวิธีการรอดพน้อนัตรายของเจา้หนา้ท่ี 
สามารถปฏิบติัภายใตค้  าสั่งของครูฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั  

8. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบั การใชอ้าวธุทางยุทธวิธี  ยุทธวิธีการ
ป้องกนัตวั และการแกปั้ญหาของเจา้หน้าท่ีสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

9. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัยทุธวิธีการการตรวจคน้และ
การปฏิบัติการภายในอาคารรูปแบบต่าง ๆ และ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภยั   

10. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายอธิบายเก่ียวกบัการหยุดยานพาหนะ และ
การควบคุมผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง 
ปลอดภยั 

11. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของผูป้ระสบเหตุ
คนแรก และสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

12. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ และสามารถอธิบายยุทธวิธีการรักษาความปลอดภยับุคคล
ส าคญัและสามารถปฏิบติั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 
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13. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ในการออกก าลงักาย วธีิการอบอุ่นร่างกาย และพื้นฐานการต่อสู้
ป้องกนัตวั 

การปฏิบัติงานโดยอาศัยผู้อ่ืน  
14. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า ภายใตค้  าสั่งของครูฝึกได้อย่างถูกตอ้ง 

แข็งแรง พร้อมเพรียง และสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง 

15. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัในท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ สามารถน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

การปฏิบัติงานได้เอง  
16. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพกในระบบเอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้น

พื้นฐาน (B.S.C.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ปลอดภยั  
17. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนพก ก่ึงอัตโนมติัขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นย  า 

ปลอดภยั 
18. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถยงิปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรือ การยงิปืนพก

ในระบบต่อสู้และป้องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดัน (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย  า ปลอดภยั 

19. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถยิงปืนใน เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(B.S.C.) การยิงปืนพกก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐานและการยิงปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี 
พี ซี (P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกันตวัภายใต้สภาวะความ
กดดนั (P.H.D.) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยัสามารถน าไปพฒันาและปรับใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ ท างานใหม่ได้  
20. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขม้แขง็ทางดา้นร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
การฝึกหดัปฏิบติัราชการ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การปฏิบติังานได้

เอง และการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ/ท างานใหม่ได ้ดงัน้ี 
1. งานด้านธุรการ  
การปฏิบัติงานได้เอง  
1.1 มีความสามารถในการรับส่งงานหนงัสือ  
1.2 มีความสามารถในการเสนองานหนงัสือ 
1.3 มีความสามารถในการคดัส าเนาเอกสาร 
1.4 มีความสามารถในการร่างหนงัสือโตต้อบงานราชการ 
1.5 มีความสามารถในการเขียนรายงานประจ าวนัธุรการ  
1.6 มีความสามารถในการคน้หาและจดัเก็บเอกสารการ 
1.7 มีความสามารถในรายงานและเขียนรายงานประจ าวนัเม่ือรับเร่ืองคดี  
1.8 มีความสามารถในการรับเร่ืองคดีเม่ือประชาชนมาแจง้ความร้องทุกข ์  
1.9 มีความสามารถในการปฏิบติังานก าลงัพล 
1.10 มีความสามารถในการปฏิบติังานพสัดุ 
2. งานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  
การปฏิบัติงานได้เอง  
2.1 มีความสามารถในการตั้งจุดตรวจจุดสกดั  
2.2 มีความสามารถในการตรวจคน้บุคคลยานพาหนะ  
2.3 มีความสามารถในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา  
2.4 มีความสามารถในการปฏิบติัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ  
2.5 มีความสามารถในการปฏิบติัของสายตรวจเพื่อระงบัเหตุ 
2.6 มีความสามารถในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 
2.7 มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนและผูบ้งัคบับญัชา  
2.8 มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจสายตรวจในการสืบสวนหาข่าว  
2.9 มีความสามารถในการปฏิบติัภายหลงัการออกตรวจ  
2.10 มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 
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3. งานสืบสวน  
การปฏิบัติงานได้เอง  
3.1 มีความสามารถในการสืบสวนหาข่าว  
3.2 มีความสามารถในการสังเกตและจดจ า  
3.3 มีความสามารถในการส ารวจ/จดัท าแผนท่ี  
3.4 มีความสามารถในการเฝ้าจุด  
3.5 มีความสามารถในการสะกดรอยติดตาม  
3.6 มีความสามารถในการจดัท าขอ้มูลทอ้งถ่ิน/ชุมชน 
3.7 มีความสามารถในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  
3.8 มีความสามารถในการซกัถามพยานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3.9 มีความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล/ข่าวสาร 
3.10 มีความสามารถในการเขียนรายงานการสืบสวน 
4. งานจราจร  
การปฏิบัติงานได้เอง  
4.1 มีความสามารถในการแต่งเคร่ืองแบบต ารวจจราจร  
4.2 มีความสามารถในการใชส้ัญญาณมือและนกหวดี 
4.3 มีความสามารถในการใหส้ัญญาณจราจรในทางร่วมทางแยก  
4.4 มีความสามารถในการจดัการและการควบคุมการจราจร  
4.5 มีความสามารถในการตั้งจุดตรวจและสายตรวจ  
4.6 มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจรเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  
4.7 มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจรในโอกาสส าคญั  
4.8 มีความสามารถในการแจง้ขอ้กล่าวหาขอ้กฎหมายเม่ือมีผูก้ระท าผดิกฎจราจร  
การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ ท างานใหม่ได้  
4.9 มีปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดเหตุ  
4.10 มีบุคลิกภาพและการปฏิบติัต่อประชาชนในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
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จิตส านึก 
เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้หนกัในดา้นความสนใจ เจตคติ ค่านิยม ไดแ้ก่ การรับรู้ การ

ตอบสนองท่ีรับรู้ การเห็นคุณค่า การจดัระบบค่านิยม และการก าหนดคุณลกัษณะนิสัยเฉพาะตน 
ดงัน้ี 

การรับรู้ การตอบสนองทีรั่บรู้  
1. มีความเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม  
การเห็นคุณค่า  
2. เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  
การจัดระบบค่านิยม  
3. เป็นผูย้ดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
4. เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
การก าหนดคุณลกัษณะนิสัยเฉพาะตน  
5. มีจิตส านึกในการบริการและบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่ประชาชน  
 

 กล่าวโดยสรุป สภาพการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 การบังคับบัญชา แต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แยกกนัข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการ
ในเขตพื้นท่ี โดย 10 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ข้ึนการบงัคบับญัชากบั 10 กองบญัชาการ 

บุคลากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร และบุคลากรฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่าย
ปกครองและครูฝึก และกลุ่มงานอาจารย ์

หลักสูตร ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทุกแห่ง ใชห้ลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีจดัท าโดยฝ่าย
พฒันาหลกัสูตร ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ หลกัสูตรเดียวกนัทั้ง 10 ศูนยฝึ์กอบรม โดยใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทุกแห่งใช้หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 ซ่ึง
โครงสร้างหลกัสูตรก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ประกอบดว้ย ภาควิชาการและการฝึก 7 เดือน 
ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 เดือน ภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการ 2 เดือน และภาค
การฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ 1 เดือน ซ่ึงทั้ง 10 ศูนยฝึ์กอบรมใชต้ าราเดียวกนัท่ีกองบญัชาการศึกษา
เป็นผูจ้ดัท าข้ึน 
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3. การบริหารงานวชิาการ (Academic Administration) 
จอมพงศ ์มงคลวนิช (2555: 22) กล่าววา่ การบริหาร คือ ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ไดรั้บ

การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ หมายความว่าผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติั แต่ใช้ศิลปะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
ท างานจนเป็นผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงการบริหารงานวชิาการ เป็นกิจกรรมดา้นหน่ึง
ใน 4 ดา้นของการบริหารการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป (กฎกระทรวง, 2550) ซ่ึง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้สนอหลกัการและแนวคิดในการบริหารวชิาการไว ้
5 ประการ ไดแ้ก่ การจดัท าหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม การ
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด การส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร การจดัการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และการส่งเสริมให้มีเครือข่ายวิชาการ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 หนา้ 58) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีตอ้งปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ การบริหารงานวชิาการ ไวห้ลายท่าน เช่น 

หวน พินธุพนัธ์ (ม.ป.ป. หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอน ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ การท าแผนการสอน การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน การประเมินผลการวดัผล และการนิเทศการสอน 
เป็นตน้  

ธีระพร อายุวฒัน์ (2552 หนา้ 75) กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรม
ทุกประเภทในโรงเรียน ท่ีมีผลเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

อมัเรศ เนตาสิทธ์ิ (2553 หน้า 8) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
จดัการ การวางแผน การริเร่ิม การปรับปรุงและเปล่ียนแปลง หรือการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ให้เป็นระบบ มีความชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานวชิาการสูงสุด 

วภิา ทองหง า (2554 หนา้ 13) กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน  

มนูญ เช้ือชาติ (2554 หน้า 22) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนนกัเรียน ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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เพื่อให้นกัเรียนมีความประพฤติดี มีลกัษณะนิสัยท่ีดี มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น สามารถอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

บุญช่วย ดวงเพ็ง (2555 หน้า 8-9) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกบัครูนอ้ยในโรงเรียนร่วมมือ
กนัพฒันาคนใหมี้คุณภาพทางวชิาการ  

อาจินต ์จรูญผล (2556 หนา้ 44) กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารงานวชิาการ หมายรวมถึง การ
ด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมกับ
ลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ศิริมา เนตรสุวรรณ (2556 หน้า 7) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการก ากบั ดูแล และควบคุม ใหบุ้คลากรปฏิบติังานในขอบข่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวชิาการในโรงเรียน 

Van Miller (1965 p.180) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การจดัโปรแกรมการสอน 
การปฏิบติัตามโปรแกรมการสอน การวดัผลเพื่อติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
นอกจากน้ี ยงัตอ้งจดับริการการสอน เพื่อใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี 

Richard A. Gordon (1983 pp. 158-164) กล่าวว่าการบริหารวิชาการ หมายถึง การก ากับ
ติดตาม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการเรียนการสอน การท างานวิจยั การนิเทศติดตาม ตลอดจนการ
รักษาความเป็นมืออาชีพทางดา้นการจดัการเรียนการสอน 

Forest and Kavin Kinser (2002 p.1) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวชิาการไวว้า่ เป็น
งานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารและการส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตรการสอนและการ
จดัการเรียนรู้  

Vick and Heiberger (2008 p.7) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผน
งานท่ีตอ้งรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเก่ียวกบัวชิาการทั้งหมด และเป็นภาระงานท่ีใหญ่กวา่งาน
บริหารทัว่ๆ ไป 

Fry, Ketteridge, and Marshall (2009) ให้ความหมายของการบริหารวิชาการ หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการ
สอนของนกัเรียนใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
สถานศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์
สูงสุด 
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ขอบข่ายของการบริหารวชิาการ 
ขอบข่ายของการบริหารวชิาการ แบ่งออกไดห้ลายดา้น ดงัน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ก าหนดภารกิจการบริหารงานวิชาการเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ การ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจนัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

สุชาติ ใหญ่เลิศ (2554) แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น 14 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
หลกัสูตร ดา้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาและการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี ดา้นการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดา้นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งทางวิชาการ ดา้นการประสานความร่วมมือพฒันาวิชาการ
กบัองค์กรอ่ืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว และหน่วยงาน
ภายนอก ดา้นการวางแผนและจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัดา้นวิชาการ และดา้นการคดัเลือกหนงัสือ
แบบเรียน  

มนูญ เช้ือชาติ (2554) กล่าวโดยสรุปว่า ขอบข่ายการบริหารวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ การบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การพฒันาและส่งเสริม
ดา้นวชิาการ และการบริหารงานวจิยั 

มุกดา เลขะวพิฒัน์ (2555) แบ่งภารกิจการบริหารออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
ดา้นส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน และดา้นการ
ส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ทางวชิาการ 

ศิริมา เนตรสุวรรณ (2555) แบ่งการบริหารวิชาการออกเป็น 17 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
สาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ด้านการวางแผนงานดา้นวิชาการ ด้านการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ ดา้นการประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ ด้านการจดัท า
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ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกับงานด้านวิชาการ ด้านการคดัเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
โรงเรียน และดา้นการพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

บุญช่วย ดวงเพ็ญ (2555) แบ่งการบริหารวิชาการออกเป็น 12 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้น
วิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และดา้น
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนจดั
การศึกษา 

ชญานี ภทัรวารินทร์ (2556) แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวรการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้น
วิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และดา้น
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนจดั
การศึกษา 

ธวชัชยั ตั้งอุทยัเรือง (2557) แบ่งขอบข่ายหลกัของการบริหารวิชาการ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นการวางแผนดา้นวิชาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นงานวสัดุ
และส่ือการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผลการสอน  

กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (2558) ระบุว่ามีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
วิชาการ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาอบรม ดา้นงานวิชาการ คดัเลือกและเตรียมการ ดา้นการผลิต
เอกสารและต ารา ดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ดา้นการประกนัคุณภาพ และดา้น
การวดัผลและประเมินผล  

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 (2558) ระบุภารกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารวิชาการ 11 ดา้น ได้แก่ ดา้นการจดัการสอนและฝึกอบรม ด้านการจดัพิมพเ์อกสารค า
สอนและต ารา ดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการวิจยั ดา้นการพฒันาการศึกษา ดา้นการจดัท าหลกัสูตร ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ
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วดัผลและประเมินผลการเรียน ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ ดา้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
จิตใจ ขา้ราชการต ารวจ และดา้นการบริหารภาควชิา  

ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (2558) ระบุภารกิจของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารวชิาการ 11 ดา้น เช่นเดียวกบัศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 
1-8 ไดแ้ก่ ด้านการจดัการสอนและฝึกอบรม ด้านการจดัพิมพเ์อกสารค าสอนและต ารา ด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวิจยั ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ดา้นการจดัท าหลกัสูตร ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร ดา้นการวดัผลและประเมินผล
การเรียน ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ ดา้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ขา้ราชการต ารวจ 
และดา้นการบริหารภาควชิา 

 
เม่ือเปรียบเทียบการแบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ของนักวิชาการแต่ละท่านและ

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจแลว้ จะไดด้งัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 ขอบข่ายของการบริหารวชิาการ 
 

หวัขอ้ ศิริมาฯ สุชาติฯ ชญานีฯ บุญช่วยฯ มุกดาฯ ธวชัชยัฯ มนูญฯ ฝรก. ศฝต.ภาค ศฝต.ศชต. 

1. ดา้นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน           
2. ดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการ           
3. ดา้นการจดัการเรียนการสอน           
4. ดา้นการพฒันาและบริหารหลกัสูตร           
5. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้           
6. ดา้นการวดัผล และประเมินผลการเรียน           
7. ดา้นการเทียบโอนผลการเรียน           
8. ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา           
9. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้           
10. ดา้นการนิเทศการศึกษา           
11. ดา้นการแนะแนว           
12. ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน           
13. ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา           
14. ดา้นการส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ           
15. ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ           
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ตารางที ่7 ขอบข่ายของการบริหารวชิาการ (ต่อ) 
 

หวัขอ้ ศิริมาฯ สุชาติฯ ชญานีฯ บุญช่วยฯ มุกดาฯ ธวชัชยัฯ มนูญฯ ฝรก. ศฝต.ภาค ศฝต.ศชต. 

16. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการ           
17. ดา้นการจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการ           
18. ดา้นการคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน           
19. ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา           
20. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและหอ้งสมุด           
21. ดา้นการสอน           
22. ดา้นการสร้างบทเรียน เอกสาร และต ารา           
23. ดา้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ           
24. ดา้นการบริหารภาควชิา           
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กล่าวสรุปไดว้า่ ขอบข่ายของการบริหารวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารวชิาการรวม 15 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรม
ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ ซ่ึงอยูใ่นภารกิจดา้นการสัมมนาทางวชิาการ 

2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนย์
ปฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ ซ่ึงอยูใ่นภารกิจดา้นการจดัการสอนและฝึกอบรม 

3) ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรม
ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ ซ่ึงอยูใ่นภารกิจดา้นการพฒันาการศึกษา 

4) ด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียน  (กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

5) ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์
ฝึกอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

6) ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน (กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

7) ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 
และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้  ซ่ึงอยู่ในภารกิจด้านการสัมมนา
ทางวชิาการ 

8) ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์
ฝึกอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ ซ่ึงอยูใ่นภารกิจดา้นการสัมมนาทางวชิาการ 

9) ดา้นการคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  (กองบงัคบัการฝึกอบรม
ต ารวจกลาง) 

10) ดา้นการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 
และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้  ซ่ึงอยู่ในภารกิจดา้นการพฒันา
การศึกษา 

11) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  (กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

12) ด้านการสอน (ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนย์ปฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ ซ่ึงอยูใ่นภารกิจดา้นการจดัการสอนและฝึกอบรม 

13) ดา้นการสร้างบทเรียน เอกสาร และต ารา  (กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 
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14) ดา้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และ
ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

15) ด้านการบริหารภาควิชา (ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์
ปฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

จะเห็นได้ว่า ตามท่ี กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลางระบุภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารวชิาการไว ้6 ดา้น และศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 รวมถึงศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระบุภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการไว ้11 ด้าน ซ่ึงเม่ือ
วเิคราะห์รวมกนัแลว้จะได ้12 ดา้น เน่ืองจาก กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลางมีภารกิจ 5 ดา้นท่ี
เหมือนกบัศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอ่ืน แต่มีงานดา้นการคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน แตกต่างจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอ่ืน  
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4. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
 มีนกัวชิาการกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวชิาการหลายท่าน เช่น 
 ปราณี ชมภูทอง (2551) กล่าววา่ปัจจยัท่ีส่งผลโดยรวมต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ไดแ้ก่ การด าเนินงานบริหารวิชาการ บรรยากาศของสาขาวิชา พฤติกรรมของผูบ้ริหาร คุณลกัษณะ
ของนกัศึกษา คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร และพฤติกรรมของอาจารย ์

ธนวิกร สว่างศรี (2551) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน สถานประกอบการ ชุมชน และส่ิงอ านวยความสะดวก  

มนูญ พันธ์หล่อ (2553) กล่าวว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นผูป้กครองและชุมชน และดา้นครูผูส้อน 

มนูญ เช้ือชาติ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมดา้นการเรียน พฤติกรรมทางดา้นสังคมกบักลุ่ม
เพื่อนและความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของนกัเรียน พฤติกรรมการสอนของครู และการเป็นผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 บุญเสริม ทองศรี (2554) กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้น
สภาพของโรงเรียน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นทรัพยากร และดา้นชุมชน 

มุกดา เลขะวิวัฒน์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนด้าน
กระบวนการแปรรูป ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ า ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารและการปฏิบติั ดา้นการจดัการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สุพัศพงษ์  อนุชิตโสภาพนัธ์ุ (2556) กล่าววา่ ปัจจยัและประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ไดแ้ก่ดา้นชุมชน ดา้นทรัพยากร ดา้นครูผูส้อน ดา้นผูบ้ริหาร และดา้นสภาพของโรงเรียน 

ปวีณา เหล่าลาด (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ไดแ้ก่ 
ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านครูผูส้อน ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และดา้นผูป้กครองและชุมชน 

เขษมสร โข่งศรี (2558) วิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
กบัชุมชน ดา้นความพร้อมอาคารสถานท่ี ดา้นจดัการงบประมาณ และดา้นส่ือวสัดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 เม่ือเปรียบเทียบขอ้คน้พบของนกัวชิาการท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
 

นักวชิาการ ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สภาพแวดล้อม วสัดุอุปกรณ์ 
1. ปราณี ชมภูทอง        
2. ธนวกิร สวา่งศรี        
3. มนูญ พนัธ์หล่อ        
4. มนูญ เช้ือชาติ        
5. บุญเสริม ทองศรี        
6. มุกดา เลขะววิฒัน์         
7. สุพศัพงษ ์ อนุชิตโสภาพนัธ์ุ        
8. ปวณีา เหล่าลาด        
9. เขษมสร โข่งศรี        

รวม 9 9 3 2 7 5 7 
  

ดงันั้น จากการกล่าวโดยนกัวชิาการท่ีผา่นมา ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวชิาการไว ้7 ดา้น ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 8 ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกปัจจยัท่ี
มีนกัวิชาการส่วนใหญ่กล่าวไว ้(ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป) จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ปัจจยั
ดา้นชุมชน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์  
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จากการท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกปัจจยัท่ีมีนกัวิชาการส่วนใหญ่กล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู ้บริหาร ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ แต่เม่ือพิจารณาโครงสร้างของกองบงัคบัการฝึกอบรม
ต ารวจต ารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนย์ปฏิบติัการต ารวจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ไม่มีโครงสร้างท่ีมีบุคคลภายนอกหรือจากชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารหรือด าเนินการแต่อยา่งใด ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารวชิาการ
เบ้ืองตน้ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. ดา้นผูบ้ริหาร  
2. ดา้นครูผูส้อน  
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
4. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

 
5.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญั ท่ีน าสถานศึกษาใหบ้รรลุความส าเร็จตามภารกิจ การ
เป็นผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูน้ า ในการบริหารงานให้ส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ และ
คุณลกัษณะโดยเฉพาะ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารการศึกษาได้ก าหนดเก่ียวกบั
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลกัการ สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา ระบบการจดัหรือรูปแบบการจดั
การศึกษา แนวการจดัการศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา การจดัระบบครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การจดัระบบทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริหารการศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ ต้องอาศยัองค์การในการปฏิบติั นั่นคือสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางในการจดัการศึกษาไดป้ระสบความส าเร็จ  

เม่ือวิเคราะห์โดยรวมตามความแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติทั้งสองฉบบัดงักล่าว 
พบว่า ผูบ้ริหารต้องมีความรู้ความสามารถเร่ือง 1) ความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดได้
ครบถว้น 2) ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) สามารถจดัการศึกษาไดท้ั้ง 3 
รูปแบบ 4) ให้ความส าคัญของการพฒันาบุคลากร 5) จดัระบบการประกันคุณภาพภายใน 6) 
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ 
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ลูเนนเบิร์ก และ ออนสไตน์ (Lunenberg; & Ornstein. 2004: 318) ได้ศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จจ านวน 149 โรง ในรัฐแมสซาชูเซท โดยคดัเลือกจากโรงเรียนท่ีมี
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง และเป็นโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยพบว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของ
ผูบ้ริหารอธิบายว่าตนเองเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าทางวิชาการสูงกล่าวคือเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการอุทิศ
เวลาเพื่อพฒันาทรัพยากรให้เอ้ือต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียน และมีการปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  

หยาง (Yang. 1997) ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
ไต้หวนั สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าครูรับรู้ว่าผูบ้ริหารมีพฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการอยู่ใน
ระดบัสูง ในดา้นการส่งเสริมอบรมครู การส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพ และ การให้เวลากบังานทาง
วิชาการ ปัญหาทางพฤติกรรมผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารคือ ไม่มีเวลา ขาดความรู้ทางวิชาการ 
ขาดคณะท างานทางวชิาการ งบประมาณมีไม่เพียงพอ และการประเมินครูใหญ่ยงัไม่สมบูรณ์ 

จนัทรานี สงวนนาม (2545: 121) กล่าวว่าในระบบการบริหารการศึกษาไทย รวมทั้ ง
ผลการวิจยัในประเทศสนบัสนุนแนวคิดท่ีว่า การเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
ปัจจยัส าคญัอนัดบัแรก ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

วลิาวลัย ์กองสะดี (2552: 14) กล่าววา่ ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการใชน้โยบาย 
ก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนักบัคนในสถานศึกษา เป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนงบประมาณ คิดท า
กิจกรรมพฒันาครู เพื่อหาแนวทางให้นกัเรียนเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพดว้ยโครงการ กิจกรรม แหล่ง
เรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลย ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสติปัญญา ความสามารถของผูเ้รียนได้
ดี 
 วภิาวดี ชีวะผลาบูรณ์ (2553) กล่าววา่ ประสิทธิผลการบริหารวชิาการระดบัผูบ้ริหาร ไดรั้บ
อิทธิพลจากนโยบายด้านวิชาการ ภาวะผู ้น าชั้ นยอด การสนับสนุนทางสังคม และพฤติ
กรรมการบริหารวชิาการ   

ณัฐธยาน์ สนินัด (2553) กล่าวว่า ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
การเป็นผูน้ าในการบริหารหลกัสูตร การจดักิจกรรมส่งเสริมขวญัและก าลงัใจแก่ครู และการน า
หลกัสูตรไปใช ้ 

มุกดา เลขะวิพฒัน์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การของโรงเรียนด้านผูน้ า ประกอบด้วย 
คุณลกัษณะผูน้ า ทกัษะการบริหาร ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี และพฤติกรรม
ผูน้ า 

วุฒิชยั เนียมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาองคก์รมหาชน (สมศ.) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
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ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นผูบ้ริหาร ไวว้า่ ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมัน่และอุทิศ
ตนในการท างาน มีความคิดริเร่ิมและมีวสิัยทศัน์ มีความสามารถในการบริหารวชิาการ เป็นผูน้ าทาง
วิช าการ  มีการบ ริหาร ท่ี มีประ สิท ธิผล  และผู ้เ ก่ี ย วข้องพึ งพอใจในการบ ริหาร  และ
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศเร่ืองใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการบริหารและจดัการศึกษาก าหนด ไวว้่า 
ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีความคิด
ริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ เป็นผูน้ าทางวชิาการ และผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ  

นวลลักษณ์ บุษบง (2552 : 72) กล่าวว่า Hoy and Miskel ได้แบ่งลักษณะของผู ้น าท่ีมี
ประสิทธิผลออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ความอดทนต่อภาวะกดดนั ความ
มัน่ใจในตนเอง ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และการยึดมัน่ในคุณธรรม คุณลกัษณะทางแรงจูงใจ 
ไดแ้ก่ มีแรงขบัในการท างาน มีแรงกระตุน้ในการสร้างแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มี
ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ และมีความตอ้งการในอ านาจ และคุณลกัษณะทางทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะ
ทางเทคนิค ทกัษะระหวา่งบุคคล ทกัษะความคิดรวบยอด และทกัษะทางการบริหาร 

สุภาพร ฉวีลักษณ์ (2557 : 22 - 36) ได้สรุปว่า ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารงาน
สถานศึกษา ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ การติดต่อส่ือสาร และการตดัสินใจ 

กมลวรรณ รอดจ่าย (2552 หนา้ 96) กล่าววา่ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางตรง
ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน  

จากการกล่าวถึงปัจจยัด้านผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารวิชาการเบ้ืองต้นของ
นกัวชิาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มีปัจจยัแฝงดงัน้ี 

1. ภาวะผู้น า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 แบบ ตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมภาวะผูน้ าวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory of Leadership) ของ Martin Evans and 
Robert House ไดแ้ก่ แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีส่วนร่วม แบบเน้นความส าเร็จ (สุรศกัด์ิ 
ทิพยสุ์บรรณ์, 2549 หนา้ 4-5) ซ่ึงมีผลต่อการบริหารงานวชิาการทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ความอดทนต่อภาวะกดดนั  
 ความมัน่ใจในตนเอง  
 วฒิุภาวะทางอารมณ์ 
 แรงกระตุน้ในการสร้างแรงจูงใจ  
 การอุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร 
 ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
 มนุษยสัมพนัธ์  
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 วสิัยทศัน์  
 ความคิดริเร่ิม  

2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง การท่ีองค์การรับนโยบายมาปฏิบติั โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย เกณฑ์ของความส าเร็จ แบบแผนการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบติั กลไกการก ากบั
ติดตาม และก าหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบติั (ศรีดา ตนัทะอธิพานิช, 2557 
หน้า 19) ซ่ึงจะต้องพิจารณาว่าผูบ้ริหารมีความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดได้ครบถ้วน
หรือไม่ ดงัน้ี 

 การก าหนดเป้าหมาย เกณฑข์องความส าเร็จ  
 การมีแบบแผนการควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย 
 การมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน  
 การมีกลไกการก ากบัติดตาม  
 การส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบติั  
 การก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนักบัคนในสถานศึกษา 
 การส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ  

3. การบริหารวิชาการ หลกัการบริหารงานวิชาการมีดงัน้ี 1) การวางแผนงานวิชาการท่ี
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือนโยบาย 2) การจดัโครงสร้างบริหารงานวิชาการเพื่อก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบติั 3) การกระจายอ านาจและความ
รับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั 4) การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั 5) มีการประสานงานความสามคัคี ความมีมนุษยสัมพนัธ์และความร่วมมือ 6) ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ และ 7) การติดตามและประเมินผล พิชัย เสง่ียมจิตร (2542 หน้า 6) ซ่ึงจะต้อง
พิจารณาวา่ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารงานวชิาการหรือไม่ ดงัน้ี 

 การวางแผนงานวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนโยบาย  
 การจดัโครงสร้างบริหารงานวิชาการเพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรใหเ้กิด

ความชดัเจนในการปฏิบติั  
 การกระจายอ านาจและความรับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั  
 การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  
 การประสานงานความสามคัคี ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์และความร่วมมือ  
 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 การติดตามและประเมินผล  
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4. ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ี ผูบ้ริหารโรงเรียนควรยดึหลกัธรรมใน
เร่ืองต่อไปน้ีเป็นพื้นฐานคือ 1) มีเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงานและผูอ่ื้น 2) มีความเสียสละเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั 3) ไม่เอารัดเอาเปรียบผูร่้วมงาน 4) มีความยุติธรรม มีเหตุผล 
และวางตวัเป็นกลาง 5) มีความรักห่วงใยผูร่้วมงาน 6) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 7) ซ่ือสัตยต่์อ
ตนเองและหน่วยงานและผูอ่ื้น 8) มองโลกในแง่ดี และ 9) ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
(รัชนีวรรณ วรรณภิรุณ, 2546 หนา้ 13) 

 ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงานและผูอ่ื้น  
 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  
 ความไม่เอารัดเอาเปรียบผูร่้วมงาน  
 ความยติุธรรม มีเหตุผล และวางตวัเป็นกลาง  
 ความรักห่วงใยผูร่้วมงาน  
 การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
 ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและหน่วยงานและผูอ่ื้น  
 การมองโลกในแง่ดี  
 การยดึระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 

 
5.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน  

วิลาวลัย ์กองสะดี (2552: 14) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ืองของการเรียนของผูเ้รียน
โดยตรง คือ ครู อาจารย ์ท่ีมีอิทธิพลมากในการท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
โดยปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะหรือสภาพท่ีมีความเก่ียวพนักบัสภาพการสอนของผูส้อนหรือเก่ียวขอ้ง
กบัวถีิชีวติของผูส้อน ท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
 1. คุณลกัษณะทางสังคมของผูส้อน  หมายถึง อายุ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การสอน
ของผูส้อน 
 2. แรงจูงใจในการท างานของผูส้อน หมายถึง ความปรารถนาของผูส้อนในการปฏิบติังาน
ดว้ยความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
 3. ความผูกพนัต่อสถานศึกษาของผูส้อน หมายถึง ความรู้สึกของผูส้อนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
และมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถานศึกษา  
 4. พฤติกรรมการสอนของผูส้อน หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกถึงการจดัการเรียนการ
สอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดซ่ึง
ครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การใชส่ื้อการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
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 5. บรรยากาศการเรียนการสอน หมายถึง สภาพความเคล่ือนไหวในชั้นเรียน ประกอบดว้ย 
พฤติกรรมของผูส้อน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
 วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ (2553) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของครูท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารวิชาการ ไดรั้บอิทธิพลจากการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอน และ
ทศันคติต่อวชิาชีพครู  

ณฐัธยาน์ สนินดั (2553) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นครูผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตรการศึกษา 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ความรู้ความสามารถของตนตามวุฒิและ
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

มุกดา เลขะวิพฒัน์ (2555) กล่าววา่ ระบบองคก์ารของโรงเรียนดา้นบุคลากรครูและบุคคล
ทางการศึกษา ประกอบดว้ย ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และแรงจูงใจ  

วุฒิชยั เนียมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาองคก์รมหาชน (สมศ.) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นครูไวว้า่ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้/ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ 
มีครูเพียงพอ ครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม ครูสอนตรงตามวิชาเอกหรือโทรหรือตามความถนัด 
ไดรั้บการพฒันาในวชิาท่ีสอน และกระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศเร่ืองให้ใชม้าตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการเรียน
การสอนก าหนดไวว้่า ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณวุฒิ/มีความรู้/ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน มีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้ง และยอมรับการเปล่ียนแปลง สอนตรง
ตามวิชาเอก/โทหรือตรงตามความถนัด มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พรกนก ศรีงาม (2550, 22) กล่าวว่า ลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ ส าหรับสังคมยุค
สารสนเทศ ของส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบและคุณลักษณะท่ีส าคัญคือ 1) เป็นผูมี้ปัญญา 
คุณลักษณะท่ีส าคัญคือ เป็นผู ้ใฝ่หาและรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวสาร มีวิจารณญาณ เป็นคนมีไหวพริบ รู้จกัคิดและรู้จักการ
แกปั้ญหา เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม เป็นคนมองการณ์ไกล เป็นคนท่ีรู้จกัใชห้ลกัเหตุผลท่ีถูกตอ้งในการ
พูดการคิดและตดัสินใจ 2) เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาชีพ คุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีความสามารถใน
การเขา้ใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง และสภาพแวดลอ้ม มีความรู้ความเขา้ใจใน



102 
 

สาขาวิชาเฉพาะ มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของสหสาขาวิชา อนัเป็นพื้นฐาน
ส าหรับคนท่ีจะเป็นบณัฑิต มีทกัษะในการใช้ภาษาส่ือสาร มีความสามารถในการผลิต หรือสร้าง 
หรือเลือกใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถเลือกใชเ้ทคนิคการสอนให้เหมาะสมกบั
สภาพการเรียนรู้ มีความสามารถในการบูรณาการการสอนให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 3) 
เป็นผูมี้คุณธรรมและบุคลิกภาพท่ีดี คุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ ประพฤติตนดีสม ่าเสมอ ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม เป็นผูมี้วินยัและมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมและรู้จกัเสียสละ มี
คุณธรรมพื้นฐานเป็นหลกัในการด ารงชีวิต 4) เป็นผูมี้อุดมการณ์ในวิชาชีพ คุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ 
รักพอใจและนิยมในวชิาชีพครู ปรารถนาท่ีจะเป็นครู  สร้างเสริมเกียรติแห่งการเป็นครู ท าตวัใหเ้ป็น
ท่ีรักและเคารพของศิษย ์อุทิศตนเพื่อพฒันาศิษย ์ตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษาแห่งชาติ อุทิศตน
เพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู 5) เป็นผูมี้ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นคนทนัสมยั คุณลกัษณะท่ี
ส าคญัคือ มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถวิพากษ์วิจารณ์และรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รู้จกัคน้หาความรู้เพิ่มเติมใหก้วา้งขวาง และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระกระแสพระราชด า รัส ท่ีได้
พระราชทานแก่ครูอาวุโส  ประจ าปี 2522  เม่ือวนัองัคารท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2523  มีข้อความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของครูดีตอนหน่ึงวา่  (ยนต ์ชุ่มจิต, 2526 :120 อา้งใน ประสาน ธญัญะชาติ และ
พิสุทธิ การบุญ, 2553: 8-9 )  “ครูท่ีแท้นั้ นเป็นผูก้ระท าแต่ความดี”  คือ  1) ต้องหมั่นขยนัและ
อุตสาหะ พากเพียร  2) ตอ้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  3) ตอ้งหนักแน่น อดกลั้น และอดทน 4) 
ตอ้งรักษาวินยั ส ารวม ระวงัความประพฤติของตนให้อยูใ่นระเบียบแบบแผนอนัดี  5) ตอ้งปลีกตวั
ปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงท่ีไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน  6) ตอ้งตั้งใจ
ใหม้ัน่คงและแน่วแน่  7) ตอ้งซ่ือสัตยรั์กษาความจริงใจ  8) ตอ้งเมตตาหวงัดี  9) ตอ้งวางใจเป็นกลาง 
ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ  10)  ตอ้งอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ข้ึน ทั้งในดา้นวทิยาการ และ
ความฉลาดรอบรู้ 

กรมวชิาการไดก้ล่าวถึง “ประสิทธิภาพของการเป็นครู” สรุปไดด้งัน้ี  (ปิยะพงศ ์ กูพ้งศพ์นัธ์ 
และคณะ, 2555: 7) มีประสิทธิภาพของคุณลกัษณะส่วนตวั เอาใจใส่ อาทร และเห็นอกเห็นใจคน
อ่ืน อดทนอดกลั้นความหลากหลายของวฒันธรรม เช้ือชาติ ความเช่ือถือ และศาสนา มีอารมณ์ขนั มี
ความมัน่คงในอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ไดรั้บการศึกษาและอารมณ์ดี มีทกัษะการ
ส่ือสารขอ้ความ มีตรรกะ ในการคิดดี สุขภาพอนามยั และมีบุคลิกดี มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
เสาะแสวงหานวตักรรม พึ่งพาตนเอง มีความเช่ือมัน่ตนเองและมีความรับผิดชอบ มีความกลา้หาญ
และซ่ือตรง ประเมินตนเองและมี ทิศทางในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มี
ความสามารถในการวางแผน การจูงใจและการเป็นผูน้ า มีความเด็ดขาด ยืดหยุน่และปรับตวั  ถ่อม
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ตวั มีความกระตือรือร้น การเขา้ใจรู้จกั ตนเอง มีวิจารณญาณและมีมโนทศัน์ในการสร้างสรรค์ มี
เจตคติร่วมมือหรือร่วมงานคนอ่ืนดีกว่าแยกตนเอง ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหา ไวว้างใจผูร่้วมงาน เป็นท่ี
ตอ้งการของคนอ่ืน มองเห็นตนเองมีค่าการเขา้ใจ และรู้จกัผูอ่ื้น โดยทัว่ๆ ไปจะมองผูอ่ื้นในแง่ดีก็คือ 
จะแสดงออกมาในรูปลกัษณะดงัน้ี มีความกระหาย จะร่วมงานกบัคนอ่ืน ประเมินคนอ่ืนดว้ยความ
ข่มใจ เขา้ใจ และเห็นเจตนาคนอ่ืน มีความเข้าใจ ธรรมชาติของบุคคลความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ 
ครูตอ้งรู้ภูมิหลงั ตอ้งใฝ่หาเหตุของพฤติกรรมในการแสดงความคิด ความรู้สึก ความเช่ือและความ
เขา้ใจ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

 
กมลวรรณ รอดจ่าย (2552 หนา้ 96) กล่าววา่ปัจจยัดา้นผูส้อน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงต่อ

ประสิทธิภาพของโรงเรียน  
สุพรทิพย ์ธนภทัรโชติวตั (2557) สังเคราะห์คุณลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ดา้นการปฏิบติั

ตนและสังคม พบวา่ ประกอบดว้ย 1) เป็นผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์2) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดี 3) เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 5) รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 6) เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน 7) เป็นผูร้อบรู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 8) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาการส่ือสาร 9) มีความคิดและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และ 10)  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และ ด้านความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชา พบวา่ประกอบดว้ย 1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชา 2) มีเทคนิควิธีการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีหลากหลาย 3) มีความสามารถในการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4) รู้จกัและเขา้ใจ
ผูเ้รียน  

McClelland (1987) กล่าวว่า บุคคลมีแรงจูงใจ 3 แบบคือ 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยจะมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 1) มีความตอ้งการจะท าในส่ิงท่ีดีกว่า 2) แสวงความส าเร็จด้วยตนเอง 3) มีความ
ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน 4) ชอบท างานทา้ทาย 5) หลีกเล่ียงงานท่ีง่ายหรือ
ยากเกินไป 6) มุ่งมัน่ท างานอย่างดีท่ีสุด 7) มีความสุขและความภาคภูมิใจในการบรรลุความส าเร็จ 
8) ชอบท างานอยา่งอิสระ 2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ มีลกัษณะดงัน้ี 1) มีความพยายามเป็นมิตรกบัทุกๆ 
คน 2) ชอบความร่วมมือและประสานงานมากกวา่การแข่งขนั 3) มีความตอ้งการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น 4) เลือกท างานกบัคนมากกวา่ท่ีจะเลือกใชเ้ทคโนโลยี 3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ มีลกัษณะดงัน้ี 1) 
พยายามใชอิ้ทธิพลเหนือคนอ่ืนๆ 2) ชอบการแข่งขนั 3) ชอบเกียรติยศช่ือเสียง 4) ชอบปฏิบติัโดย
การใชอ้  านาจเป็นพื้นฐาน 5) มีความพึงพอใจท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมก ากบั 
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ฉววีรรณ มาลี (2552 หนา้ 37) กล่าววา่ ลกัษณะการสอนท่ีดีควรจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบั 
สภาพแวดล้อม มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัในการจดักิจกรรม และ
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น 

 
จากการกล่าวถึงปัจจยัด้านครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารวิชาการเบ้ืองต้นของ

นกัวชิาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มีปัจจยัแฝงดงัน้ี 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล  

 อาย ุ 
 วฒิุการศึกษา 
 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
 เป็นผูใ้ฝ่หาและรู้จกัวธีิแสวงหาความรู้ขอ้มูลข่าวสารใหท้นัสมยั  
 มีความสามารถเลือกใชเ้ทคนิคการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้  
 หนกัแน่น อดกลั้น และอดทน  
 มีบุคลิกดี  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ 
 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
 ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน  
 มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร  
 มีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน  
 ดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์ 
 ศึกษาคน้ควา้และจดัเตรียมการเรียนการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการอ่ืนๆ  
 มีความยติุธรรมกบัผูเ้รียน 
 มีเทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย  

2. ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ 

 มีคุณวฒิุ/ความรู้/ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ  
 มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของสหสาขาวชิา  
 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของ

หลกัสูตร  
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 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

3. แรงจูงใจ 

 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 
 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน  
 ตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา  
 อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวชิาชีพครู 
 มีความพยายามเป็นมิตรกบัทุกๆ คน  

4. พฤติกรรมการสอน 

 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 มีการเตรียมการสอน การใชส่ื้อการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 มีการใชค้วามรู้ความสามารถของตนตามวุฒิและประสบการณ์ในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้  
 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน 
 มีการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น 
 มีการพฒันาและเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  
 มีการวดัผลและประเมินผลการเรียนเป็นไปดว้ยความยติุธรรม 
 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 

 
5.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษา อบรมบ่มนิสัยให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซ่ึงการจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี  ภูมิทศัน์ และแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
เพราะจะมีผลต่อการพฒันาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสม และลดภาวะท่ีเป็นพิษ เพื่อพฒันา
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของผูเ้รียนใหดี้ท่ีสุด 



106 
 

สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา เป็นสภาวะอนัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาแลว้ส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ทางความรู้สึกของ
บุคคล เม่ือคนสัมผสักบัสภาพแวดลอ้มแลว้เกิดความรู้สึกท่ีดีก็เรียกวา่ "บรรยากาศดี" ในทางตรงกนั
ขา้ม เม่ือคนสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มแลว้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีก็เรียกวา่ "บรรยากาศไม่ดี" 

สถานศึกษาซ่ึงมีบรรยากาศท่ีดี จะท าให้ผูเ้รียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความรู้สึก
พอใจอบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ จะท าให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเต็มท่ี 
สถานศึกษาท่ีมีบรรยากาศไม่ดีจะท าใหส้มาชิกเกิดแต่ความรู้สึกเบ่ือหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย วา้เหว ่ 

ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีต่างๆ ภูมิทศัน์ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียน 
ครู ผูป้กครอง และผูใ้ช้บริการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จึงตอ้งมีความแข็งแรงทนทาน 
และพร้อมใชง้าน เพื่อใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และอ่ืนๆ เช่น สวนหย่อม สนามกีฬา ระบบไฟฟ้า ระบบน ้ าประปา และบริเวณ จ าเป็น
จะตอ้งซ่อมแซม พฒันา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อส่งผลให้สถานศึกษาและผูเ้รียนมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร สถานศึกษามีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และผูเ้รียนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

สุรพงษ์  หิมะนันท์ (2550) กล่าวว่า ผู ้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีหลายประการในการ
ด าเนินงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน ดงันั้นการทราบบทบาทหนา้ท่ีและปฏิบติัได้
ครบถ้วน จะท าให้งานอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
บริหารงานตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารจะท าให้การด าเนินงานอาคาร สถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

อนนัต์ รัตนะ (2552: 42) กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มนั้น จะเร่ิมตั้งแต่การวางแผนการจดัสร้างอาคารสถานท่ี การวางแผน
การใชอ้าคารสถานท่ี การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี การประเมินผล
การใช้อาคารสถานท่ี โดยทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม ผู ้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศาสตร์ทางการบริหาร เช่น กระบวนการ ทกัษะ เขา้มาบริหารงานให้มี 
ประสิทธิภาพ เพื่อจะสนองความต้องการในการบริหารงานจดัการการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉนัทนา ภุมมา (2552 หนา้ 39, 78) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากร
ในโรงเรียน ซ่ึงมีทั้ งผู ้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน โรงเรียนจึงต้องจัดสร้าง
สภาพแวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ ให้ช่วยในการสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ไม่ท  าให้เกิด
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ (pollutions) โดยการบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกเป็น 5 ดา้น
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คือ 1) การจดัสร้างอาคารสถานท่ี 2) การใชอ้าคารสถานท่ี 3) การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 4) การ
ควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี และ 5) การประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี 

ชาตรี นราจันทร์ (2553 หน้า 35) กล่าวว่า การบริหารงานอาคารสถานท่ีและการจัด
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งจดัและใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม จดัส่ิงแวดลอ้มของ
อาคารเรียน ห้องเรียน บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาการของ
นกัเรียนในดา้นร่างกาย เจตคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพของนกัเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 หน้า 223) ได้ให้ค  าจ  ากัดความ
ขอบข่ายงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การจดัสร้างอาคารสถานท่ี ประกอบดว้ย ของบประมาณจดัสร้างอาคารสถานท่ี ควบคุม
การก่อสร้างอาคารให้ถูกตอ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการเก่ียวกบั
การร้ือถอนอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จัดการเก่ียวกับท่ีดินของ
สถานศึกษาให้ถูกตอ้งตามระเบียบว่าด้วยท่ีราชพสัดุ ร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
แกปั้ญหาการขาดแคลนอาคารสถานท่ีในกรณีท่ีงบประมาณจากราชการมีไม่เพียงพอ และจดัให้มี
การตกแต่งอาคารสถานท่ีใหน่้าดูน่าอยูน่่าเรียน  

2) การใช้อาคารสถานท่ี ประกอบด้วย ด าเนินการวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิด
ประโยชน์คุม้ค่าโดยให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม จดัให้มีแผนผงับริเวณอาคารเรียนอาคาร
ประกอบห้องเรียนห้องพิเศษ จดัให้มีการท าตาราง แสดงการใช้อาคารสถานท่ีรวมถึงห้องพิเศษ
ต่างๆ และให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและชุมชนในกิจกรรมของชุมชนโดยมีหลักฐานการ
ใหบ้ริการ  

3) การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย ตรวจสภาพของอาคารสถานท่ีอย่าง
สม ่าเสมอให้อยูใ่นสภาพท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมใช้การได ้จดัให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีท่ีช ารุด
ทรุดโทรม จดัใหมี้การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบอาคารสถานท่ีของบุคลากร และส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี  

4) การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี ประกอบดว้ย จดัเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีให้เป็นไป
ตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยั ตรวจตราการใชอ้าคารสถานท่ีให้เป็นไปตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัระหว่างบุคลากร ด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีผูร้้องขอใช้อาคารสถานท่ี และ
ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลอาคาร
สถานท่ี  

5) การประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี ประกอบด้วย ประเมินผลการด าเนินงานอาคาร
สถานท่ีอยา่งสม ่าเสมอ ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน ส่งเสริม



108 
 

ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการรักษาอาคารสถานท่ี และใชเ้ทคนิควิธีการต่างๆในการ
ประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานท่ีและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  

ณัฐธยาน์ สนินัด (2553) กล่าวว่า ปัจจยัด้านอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตร
การศึกษา  ไดแ้ก่ การดูแลรักษาอาคารเรียนและสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์  

มุกดา เลขะวพิฒัน์ (2555) กล่าววา่ ระบบองคก์ารของโรงเรียนดา้นอาคารสถานท่ี 
ประกอบดว้ย การใชอ้าคารสถานท่ี และการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

วิลาวลัย ์ อุ่นนนักาศ (2556 หน้า 32) ไดก้ล่าวไวว้่า ขอบข่ายการบริหารอาคารสถานท่ีของ
ผูบ้ริหารประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  

1) การวางแผนการจดัสร้างอาคารสถานท่ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนแม่บท การออกแบบ
การจดัสร้างและการควบคุมการสร้าง การจดัหาอาคารเพิ่มเติม การตกแต่งอาคารทั้งภายในและ
ภายนอก การวางแผนการใช้อาคารห้องเรียน บริเวณต่างๆ การจดัท าแผนผงัอาคารสถานท่ี การร้ือ
ถอนดดัแปลงอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การใชอ้าคารสถานท่ีท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
เรียนของนกัเรียนต่อการสอนของบุคลากรผูส้อน ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
สอน ท่ีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมกบังานและหลกัวิศวกรรมศาสตร์ การก าหนดการ
ใชง้านแต่ละชั้นหรือแต่ละบริเวณ การก าหนดผูรั้บผิดชอบอาคารสถานท่ีและบริเวณต่างๆ รวมทั้ง
ครุภณัฑ์ การจดัห้องเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะอนามยั การเลือกใช้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองตกแต่งต่างๆ  

2) การบ ารุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มใหค้งสภาพการใชง้านใหย้าวนาน 
ประกอบดว้ย การดูแลความสะอาดเรียบร้อย การซ่อมแซมตามวาระ การดูแลก าจดัศตัรูท่ีจะท าลาย
อาคาร  

3) การควบคุมดูแล ประกอบดว้ย การก ากบัติดตามการใชแ้ละการบ ารุงรักษา การดูแลการ
ใช้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การตรวจสอบอาคารสถานท่ีเป็น
ระยะ การประหยดัค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การดูแลสนามและบริเวณ
โรงเรียน ตลอดจนการรักษาความปลอดภยับริเวณแวดลอ้มของอาคารสถานท่ีและบุคลากรทุกฝ่าย 
ใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการใชอ้าคารสถานท่ี 

4) การประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี ให้ไดท้ราบความพอเพียงหรือความหนาแน่นของ
การใชอ้าคารสถานท่ี งบประมาณในการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ น า
ผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการบริหารจดัการในอนาคต 

ช่ืนชม ศุภพิชญ์นาม (2542 หน้า 17) ได้ศึกษาสภาพการใช้อาคารสถานท่ี พบว่าอาคาร
สถานท่ี เป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาอยา่งหน่ึงซ่ึงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 1) อาคารเรียนก่อสร้างอย่าง
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ถาวร 2) สร้างอยา่งถูกสุขลกัษณะและสะดวกต่อการเรียนการสอน 3) หอ้งเรียนมีเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียนและสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ 4) ห้องเรียนมีสภาพการใชง้านไดดี้ และมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546 ระบุการบริหารแหล่งเรียนรู้ไว ้4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 2) การด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ 3) การตรวจสอบ
ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ และ 4) การสรุปผลปรับปรุงแกไ้ขการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช ้(พิชยั เรืองดี, 
2558 หนา้ 24-29) 

จากการกล่าวถึงปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารวิชาการเบ้ืองตน้ของ
นกัวชิาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มีปัจจยัแฝงดงัน้ี 

1. การใช้อาคารสถานที ่เช่น หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งสมุด 

 มีความแขง็แรงทนทาน และพร้อมใชง้าน  
 มีการดูแลรักษาอาคารเรียนและสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ 
 จดัใหมี้การตกแต่งอาคารสถานท่ีใหน่้าดูน่าอยูน่่าเรียน  
 มีความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 
 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ  
 มีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า  
 มีการจดัเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพดี  
 ก าหนดการใชอ้าคารสถานท่ีเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 มีระบบการป้องกนัมิให้เกิดอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ  

2. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
 มีการดูแลการใชใ้หเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา  
 มีการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้  
 มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย  
 มีระบบการป้องกนัมิให้เกิดอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ  
 มีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจสวยงามและเพียงพอ  
 มีสนามกีฬาเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
 มีการตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้  
 มีการสรุปผลปรับปรุงแกไ้ขการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช ้ 
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5.4 ปัจจัยด้านวสัดุอุปกรณ์ 
 วสัดุ คือวสัดุส้ินเปลือง เปล่ียนสลายตวัไดใ้นเวลาอนัสั้น หรือวตัถุท่ีน ามาใชเ้พื่อการสร้าง

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ส่วนอุปกรณ์ หมายถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองช่วย เคร่ืองประกอบ 
เช่น อุปกรณ์ท่ีช่วยในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ กระดานด า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ืนรวมถึงครุภณัฑ์
ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ป.) โดยแหล่งท่ีมาของวสัดุอุปกรณ์
การศึกษา อาจไดจ้ากงบประมาณแผน่ดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค หรือผูส้อนจดัหาเอง 
 สถานศึกษาท่ีดี ควรจะตอ้งมีอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งเพียงพอ มีความปลอดภยั มีความยืดหยุ่น
สามารถใชป้ระโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อยา่งได ้(อุทยั บุญประเสริฐ, 2528 หนา้ 72) ซ่ึงการท่ีจะมุ่ง
สู่ความส าเร็จนั้น สถานศึกษาจะตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการท างานของผูบ้ริหาร ผูส้อน บุคลากร 
และผูเ้รียน 

ชยัอนนัต์ สมุทรวานิช (2543) กล่าวว่า การจดัการศึกษานั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัในดา้น
วสัดุอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวสัดุ การน าเอาเทคโนโลยี มาช่วยในการจดัการศึกษา 
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มุกดา เลขะวพิฒัน์ (2555) กล่าววา่ ระบบองคก์ารของโรงเรียนดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา  

ธนวิกร สว่างศรี (2551 หน้า 36) กล่าวว่า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีความเหมาะสม มี
ความส าคญัพอๆ กนักบัอาคารสถานท่ี และในบางกรณีเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้ผลต่อการเรียนการสอน
มากกว่าเสียด้วยซ ้ าอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จะต้องมีความ
ใกล้เคียงกบัท่ีมีในสถานประกอบการ เพราะจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปไดง่้ายและมีผลดี
ยิ่งข้ึน การจดัซ้ือตอ้งตดัสินใจก่อนว่า เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ดท่ีจ าเป็น ชนิดใดมีความจ าเป็นตอ้งการ
มาก ชนิดใดให้ความสวยงาม และชนิดใดไม่ให้ความส าคญัต่อการฝึกขั้นพื้นฐานเบ้ืองตน้ และการ
ติดตั้งเคร่ืองมือ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงและให้ความมัน่ใจถึงความปลอดภยัในการใช้ และมี
ประสิทธิภาพในการท างานของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้หล่านั้น เคร่ืองมือเคร่ืองใชบ้างชนิดนั้นติดตั้งง่าย 
ครู-อาจารยแ์ละบุคลากรในสถานศึกษาก็อาจสามารถช่วยกนัติดตั้งได ้แต่ถา้เป็นเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ
ในหน่วยท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก เช่น เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือบางชนิด ก็จะตอ้งใช้
ผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะดา้นเท่านั้น และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีอายุการใช้งานท่ียืนนาน หากเกิดการ
ติดตั้งดว้ยความประมาทและเลินเล่อแลว้ จะสร้างความเสียหายใหท้ั้งผูบ้ริหารและสถาบนัการศึกษา
ได้ สรุปว่าส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่องานวิชาการ ซ่ึงจะต้องมีขนาด
สัดส่วนท่ีเหมาะสม เพียงพอ เพราะหากสถานท่ีมีคุณภาพ ผูเ้รียนจะเกิดปัญญา ความคิด และ
สามารถเขา้ใจคุณค่าของความเป็นคน เขา้ใจตนเอง ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ 
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ศึกษานิเทศก์ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554 อา้งใน ) ไดก้ล่าวถึงส่ือว่า หมายถึง 
ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มูลเพื่อใหผู้ส่้งและผูรั้บสามารถส่ือสารกนัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์เม่ือ มีการ
น าส่ือมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า ส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงหมายถึง ส่ือท่ีบรรจุเน้ือหา 
หรือสาระการเรียนรู้ท่ีผูส้อน และผูเ้รียนใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ 
เรียนรู้  นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบติัหรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้า ก่อน หรือ
เป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูใ่ห้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใช้
จะช่วยใหก้ารท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วย ประหยดัเวลา
และแรงงานได้ด้วย  นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การน า ส่ิงใหม่ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของ
ความคิดหรือ การกระท า  รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังท่ีจะ
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิด แรงจูงใจในการเรียน และช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเรียน เช่น การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทศัน์เชิงโตต้อบ ส่ือหลายมิติ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษยห์รือหมายถึงการน าความรู้ ทกัษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็น ผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษย ์ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง 
หรือ ท่ีรวม ซ่ึงอาจเป็นสภาพ สถานท่ีหรือศูนยร์วมท่ี ประกอบดว้ย ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และ
กิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียน การสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจาก
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบข่ายงานวิชาการ ในราชกิจจานุเบกษา มีดงัต่อไปน้ี 
1)เทคโนโลยีสนเทศกบัการพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2) เทคโนโลยีสารเทศกบัการวางแผนงานดา้นวิชาการ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเรียนการสอน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพฒันาหลักสูตร 5) เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 6) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการวดัประเมินผลและ
การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) เทคโนโลยสีารเทศกบัการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8) เทคโนโลยีสารเทศกบัการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ
นิเทศการศึกษา 10) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแนะแนว 11) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและ



112 
 

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 15) เทคโนโลยีสารเทศกบัการจดัท าทะเบียนระเบียบและแนวปฏิบติั
เก่ียวกับงานด้านวิชาการ 16) เทคโนโลยีสารเทศกับการคดัเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา และ 17) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการพฒันาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(เบญญา สัพโส, 2550 หนา้ 43-50) 

นักเทคโนโลยีทางการศึกษาหลายท่าน ได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาไวห้ลายประการ พอสรุปได้ดงัน้ี 1. เหมาะสมกบัทุกระดบัชั้นและความสามารถของ
ผูเ้รียน 2. ช่วยให้การสอนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 3. ดึงดูดความสนใจเพิ่มการเรียนรู้ 4. ส่ือมี
เน้ือหาถูกตอ้ง เหมาะสม และตรงกบัความเป็นจริง 5. ให้ประสบการณ์ในการเรียนตามท่ีตอ้งการ 6. 
ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน 7. ช่วยเสริมสร้างทศันคติท่ีดีแก่ผูเ้รียน 8. เป็นส่ือท่ีมีคุณค่าทาง
วิชาการ 9. ไม่ท าให้เสียเวลาในการใช้มากเกินไป 10. เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี (นิรมล สุขสุ
มิตร, 2542 หนา้ 26) 

 
จากการกล่าวถึงปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารวิชาการเบ้ืองตน้ของ

นกัวชิาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มีปัจจยัแฝงดงัน้ี 
1. การใช้วสัดุอุปกรณ์ 

 มีอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งเพียงพอ  
 มีความปลอดภยั  
 มีความยดืหยุน่สามารถใชป้ระโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อยา่ง 
 เอ้ือต่อการท างานของผูบ้ริหาร ผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน 
 มีประสิทธิภาพในการท างาน 
 มีการบริการส่ือและอุปกรณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูอาจารย์เลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกบัหมวดวชิาท่ีสอน  
 มีการจดัศูนยส่ื์อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชาเพื่อสะดวกใน

การจดัเก็บรักษาอุปกรณ์ท่ีครูอาจารยผ์ลิตข้ึน 
2. การใช้เทคโนโลย ี

 มีการใชว้างแผนงานดา้นวชิาการ  
 มีการใชจ้ดัการเรียนการสอน  
 มีการใชว้ดัประเมินผล 
 มีการใชว้จิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 มีเทคโนโลยพีื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรของสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ 
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 มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจดัการเรียนการสอน  
 มีการบ ารุงรักษาเทคโนโลยใีหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้
 มีการใชใ้นการบริหารงานวชิาการ 
 มีความสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษา 

 
5. ประสิทธิผลองค์การ 
1) ความหมายของประสิทธิผลองค์การ  

ปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลองค์การ เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง 
วา่เป็นส่ิงท่ีใชใ้นการตดัสินใจขั้นตอนสุดทา้ยของการบริหารองคก์าร วา่ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
เพียงใด ซ่ึงนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิผลองคก์าร ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  

Etzioni (1964: 8) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ขนาดของความสามารถของ
องคก์ารในการท่ีจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้

Price (1972: 12) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลองคก์ารไวว้า่ หมายถึง ระดบัการบรรลุเป้าหมายท่ี
หลากหลายขององคก์าร  

Hannon and Freeman (1977: 110) ใหค้วามหมายของประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ระดบั
ความสอดคลอ้งระหวา่งเป้าหมายขององคก์ารกบัผลลพัธ์ท่ีสังเกตได ้ 

 Schein (1980: 233) กล่าววา่ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง สมรรถนะขององคก์ารในการท่ี
จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพ และเติบโต ไม่ว่าองค์การนั้นจะมีหน้าท่ีใด ต้องการให้ลุล่วง
ประสิทธิผลขององค์การจะมีประสิทธิผลข้ึนได้ ย่อมข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีว่า องค์การสามารถท า
ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งใจไวห้รือไม่ 

Steers et. Al. (1985: 72) ประสิทธิผลองคก์าร คือ ความสามารถขององคก์ารท่ีใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือเป็นความสามารถขององคก์าร 
ท่ีจะด ารงอยู่ได้ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีประสิทธิผลองค์การท่ีดีท่ีสุดเป็นการท าให้
เป้าหมายขององคก์ารในสถานการณ์ใดๆ มีความเป็นไปได ้ 

Hall (1991: 249) ประสิทธิผลองค์การ เป็นความสามารถขององค์การในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดท้รัพยากรท่ีหายากและมีคุณค่า ซ่ึงจะสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินการขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย  

Barnard (1996: 82) องค์การมีประสิทธิผล ก็ต่อเม่ือผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานไดต้รงตาม
บทบาทท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้
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มุกดา เลขะวิวฒัน์ (2555: 147) ประสิทธิผลองค์การแบบบูรณาการท่ีก าหนดไว ้จะท าให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการปรับตวั และพฒันาเพื่อความอยูร่อดขององคก์าร 

อาภรณ์ อ่อนคง (2556) กล่าวไวว้่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การท่ีองค์การได้
ด าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองคก์ารตั้ง
ไว ้

สมหมาย เทียนสมใจ (2556: 29) ได้กล่าวโดยสรุปไวว้่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง
ระดบัความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์าร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ขององคก์ารอยา่งคุม้ค่า และองคก์ารสามารถด าเนินการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ปริณ บุณฉลวย (2556: 14) กล่าวโดยสรุปวา่ ประสิทธิผลองคก์าร คือระดบัความสามารถ
ขององค์การ ในการบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร ท่ีองค์การนั้นก าหนดข้ึน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ในการท่ีจะ บ่งช้ีถึงความสามารถในการอยูร่อดขององคก์าร 

จอม หงส์ทอง (2556: 9) กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผล วา่หมายถึง ความสามารถใน
การด าเนินงานใดๆ หรือปฏิบติักิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บงัเกิดผลโดยตรงและ
ครบถ้วนตามท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้และต้องมีประสิทธิผลในการท างานในระดับสูงหรือต ่า
เพียงใดข้ึนกบัวา่ผลท่ีไดรั้บนั้นตรงครบถว้น ทั้งในดา้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

วชิรวชัร งามละม่อม (2560: 2) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในการบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษาไว้
ซ่ึงทั้งทรัพยากรและวสัดุอุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจใน
งาน ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางในการก าหนดวตัถุประสงค์ขององคก์าร และรับผิดชอบต่อ
ปัญหาหรือขอ้ยุง่ยากท่ีเกิดข้ึน และองคก์ารส่วนรวมสามารถปรับตวัและพฒันาเพื่อด ารงอยูต่่อไปได ้

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ
ด าเนินงานใดๆ หรือปฏิบติักิจกรรมใดๆ แลว้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

จากความหมายของประสิทธิผลองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ จึงหมายถึง ความสามารถของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจในการ
บริหารงานวชิาการเพื่อใหบ้รรลุภารกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
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2) ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2537) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยการวดั

ประสิทธิผลองคก์ารของโรงเรียน ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 
1. ความสามารถในการผลตินักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง การท่ีครูใหญ่

และครูในโรงเรียนสามารถด าเนินงานในโรงเรียน ทั้งการบริหารการจดัการเรียนการสอน จน
สามารถท าให้นกัเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากเกรด
เฉล่ียโดยรวมของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป
ความสามารถทางดา้นวิชาของนกัเรียนและความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู 

2. ความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง การท่ีครูใหญ่และครู
ในโรงเรียนสามารถด าเนินงานในโรงเรียน ทั้งการบริหารและการอบรมคุณธรรมของนักเรียน 
นอกจากการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิัยท่ีดีและท าให้
นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีพอใจของผูป้กครอง 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครูใหญ่
และครูในโรงเรียนท่ีร่วมกนัพฒันา เปล่ียนแปลงวิธีด าเนินงานทั้งดา้นวิชาการ การเรียนการสอน 
เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป โดยพิจารณาจากลกัษณะการ
ยอมรับของครูต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ 
ความรวดเร็วของครูต่อการพฒันาหรือปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการของตนเอง ความกระตือรือร้น
ของครูท่ีจะปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการ
ปรับปรุงหรือพฒันาโรงเรียน 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครูใหญ่และ
ครูในโรงเรียนท่ีร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งดา้นการเรียนการสอน การปกครองนกัเรียน และงาน
รับผดิชอบอ่ืน ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
 

มุกดา เลขะววิฒัน์ (2555: 148-161) กล่าวโดยสรุปวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ึนอยู่
กบั 5 ปัจจยัไดแ้ก่  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ย ความ
เป็นผูน้ าอนัแข็งแกร่งโดยครูใหญ่ ความคาดหวงัสูงโดยครูถึงผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การเน้นย  ้า
ทกัษะพื้นฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบ และการประเมินผลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ  
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2. ความเจริญงอกงามของนักเรียน  ในภาคปฏิบัติ ผูบ้ริหารพึงก าหนดเป็นนโยบาย/
แผนงาน/เป้าหมายไวใ้ห้ชดัเจน ครูผูส้อนตอ้งใส่ใจและจดจ่อต่อการปลูกฝังองคค์วามรู้ คุณธรรม 
และสมรรถภาพทางปัญญา ให้เกิดแก่ผูเ้รียน โดยนกัเรียนตอ้งไดรั้บกิจกรรมท่ีฝึกฝนตนเองทั้ง 3 ส่ิง
นั้น  

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย การรวมอ านาจไวท่ี้
ศูนยก์ลางบรรยากาศและวฒันธรรม ความมีอิสระในงาน การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อยา่ง
อ่ืน ความท้าทายและความหลากหลาย อายุของลูกจ้าง เพศ การศึกษา แรงกระตุ้นจูงใจ และ
ความสามารถและแนวโนม้ท่ีจะมีความสุข  

4. คุณภาพการปฏิบัติงาน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลเกือบทั้งหมด ต่างสนบัสนุนความส าคญั
ของความเป็นผูน้ าของครูใหญ่ เพราะความเป็นผูน้ าอนัแข็งแกร่งของครูใหญ่ มีความจ าเป็นต่อการ
ปรับโครงสร้างของโรงเรียนเพื่อความมีประสิทธิผล  

5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนนอกจากจะประเมินผุเ้รียน
ตามตัวช้ีวดัแล้ว ต้องประเมินความสามารถในการคิดของผูเ้รียนด้วย เพื่อพฒันาผู ้เรียนให้มี
ความสามารถตามหลกัสูตรมากข้ึน 

 
ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ กองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดย

ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไว ้
8 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านคุณภาพผู้ศึกษา หมายถึง จ านวนผูผ้่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
ความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง และผลการจดัการศึกษาอบรม
ท่ีเนน้ผูศึ้กษาอบรมเป็นส าคญั 

2. ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  หมายถึง จ านวนงานวิจัยและหรือนวตักรรมและหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ และจ านวนงานวิจยัและหรือนวตักรรมและหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ทาง
วชิาการหรือวชิาชีพ 

3. ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม หมายถึง ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวชิาการ
และวิชาชีพ ท่ีตอบสนองความต้องการ พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็ง ของชุมชน สังคม 
ประเทศ และผลของการด าเนินงานของจุดท่ีให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง ผลของการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
ศิลปะและวฒันธรรม และการพฒันาสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
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5. ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  หมายถึง จ านวนครู/อาจารย ์และครูฝึก 
ไดรั้บการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ผลการพฒันาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ผลการปฏิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหน่วยศึกษาอบรม และผลของการบริหารบุคคลากร เพื่อการพฒันา
และธ ารงรักษาไว ้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. ด้านการพฒันาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ผลการบริหารความเส่ียง ผลของการ
ใชห้อ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ผลของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพฒันาหน่วยศึกษาอบรม 

7. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หมายถึง ผลของการพฒันาผูศึ้กษาอบรม ตามอตัลักษณ์ท่ี
หน่วยศึกษาอบรมก าหนด และเอกลกัษณ์หน่วยศึกษาอบรม 

8. ด้านมาตรการส่งเสริม หมายถึง ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ท่ีหน่วยศึกษา
อบรมช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคม 

 
หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 ระบุภารกิจ กองบญัชาการศึกษาโดยกองบงัคบั

การฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 1 – 8 และศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรมนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการ
ป้องกนัปราบปราม) ตามความตอ้งการของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ มีปรัชญาการศึกษามุ่งผลิตขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
ยศสิบต ารวจตรี ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม) โดยยึดหลกัให้นกัเรียนนาย
สิบต ารวจทุกคน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถพฒันาตนเองได ้ภายใตก้ระบวนการจดัการ
ฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการพฒันาตนเอง เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถใน
หน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อความผาสุก
ของประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้พื้นฐานของการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ ความ
เขา้ใจและความสามารถจนเกิดเป็นทกัษะในงานปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม เพื่อเสริมสร้างเจต
คติ วสิัยทศัน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจ
ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
เป็นผูย้ดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ วฒิุภาวะ มีจิตส านึกในการบริการ
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และบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบติังานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสรุปวตัถุประสงคไ์ดว้า่ เพื่อผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความสามารถ และจิตส านึก  

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ หมายถึง ความสามารถในการให้
การศึกษาอบรมนกัเรียนนายสิบต ารวจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก ในการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 
3) การวดัประสิทธิผลองค์การ 

การศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององคก์ารมีแนวคิดหลกัอยู ่2 แนวคิดท่ีแตกต่างกนั  แนวคิด
แรกเรียกว่า แนวคิดเกณฑ์วดัประสิทธิผลเชิงเด่ียว (Ultimate Effectiveness Measures) ส่วนอีก
แนวคิดหน่ึงนั้น คือ แนวคิดเกณฑ์วดัประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ์ (Multivariate Effectiveness 
Measures) (Thorndike, 1949 อา้งถึงใน พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2553: 134-182)    
3.1) แนวคิดการวดัประสิทธิผลทีย่ดึแบบเกณฑ์เดี่ยว  

การวดัประสิทธิผลท่ียึดแบบเกณฑ์เด่ียว (Ultimate Effectiveness  Measures) เป็นความ
พยายามเบ้ืองแรกของนกัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนกัสังคมวิทยาในการ ประเมินประสิทธิผลของ
องคก์าร โดยมุ่งไปท่ีการเสาะแสวงหาเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุด (จอม หงส์ทอง, 2556: 9) 

Cameron (1981) ไดแ้บ่งแนวคิดท่ีส าคญั 4 แนวคิด (ปริณ บุณฉลวย, 2556: 14-18) ดงัน้ี  
1. แนวคิดตัวแบบเชิงเป้าหมาย (The Goal Attainment Approach) แนวคิดน้ีมีความคิดวา่ 

องคก์ารควรจะมุ่งไปท่ีการบรรลุถึงเป้าหมาย สุดทา้ยหรือผลลพัธ์ (Ends) มากกวา่ท่ีจะสนใจวิธีการ 
(Means) การใชว้ิธีวดัประสิทธิผลขององคก์ารดว้ยแนวคิดน้ีจะใช้ไดก้็ต่อเม่ือ ลกัษณะขององคก์าร
และเป้าหมายนั้นมีลกัษณะตามสมมติฐาน 5 ประการ คือ   

1) องคก์ารท่ีเราศึกษานั้นในความเป็นจริงมีเป้าหมายท่ีแทจ้ริง  
2) เราสามารถมองเห็นและเขา้ใจเป้าหมายเหล่านั้น  
3) จ  านวนเป้าหมายท่ีแทจ้ริงขององคก์ารควรมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถท่ีเราจะ

วดัได ้ 
4) ตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายท่ีแทจ้ริงเหล่านั้น และ  
5) เราตอ้งสามารถวดัไดว้า่ องคก์ารก าลงับรรลุเป้าหมายไดแ้ค่ไหน เม่ือไร อยา่งไร   
2. แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System Resource Approach) แนวความคิดน้ี

มองวา่ องคก์ารควรจะค านึงถึงความสามารถในการไดม้าของปัจจยัน าเขา้ (Inputs) และกระบวนการ
เปล่ียนผ่านปัจจยัน าเขา้ (Transactional Process) ไปเป็นปัจจยัน าออก (Outputs) ด้วย เพื่อท่ีจะได้ 
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ทราบถึงความมีเสถียรภาพและความสมดุลขององคก์ารในระยะยาว แนวทางน้ีมีฐานคติวา่ องคก์าร
ได้สร้างความสัมพนัธ์กบัระบบย่อย ถ้าหากระบบย่อยท างานได้ไม่ดีจะส่งผลต่อการท างานของ 
ระบบทั้งหมด (Robbins, 1990: 58) อยา่งไรก็ตาม แนวคิดตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบน้ีก็ไม่ไดต่้าง
จากแนวคิด ตวัแบบเชิงเป้าหมายเท่าใดนกัเพราะท่ีจริงแลว้เป้าหมายขององคก์ารอยา่งหน่ึงก็คือ สรร
หา (Acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มนัน่เอง   

3. แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ (Internal Process Approach) ตวัแบบน้ีจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการภายใน (Internal Processes) และการด าเนินงานภายในองคก์าร (Operations 
of the Organization) เป็นส าคัญ โดยแนวคิดน้ีจะมองว่าองค์การจะมีประสิทธิผล ก็ ต่อเ ม่ือ
กระบวนการท างานภายในองค์การมีระดับท่ีเหมาะสมหรือมีความยาวไม่มากเกินความจ าเป็น 
(สภาพเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือสมาชิกภายในองคก์ารมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัระบบ
ภายในองคก์าร) แนวคิดน้ีมีความเช่ือวา่ องคก์ารจะยิ่งมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ถา้องคก์ารสามารถ
รักษาสภาพของกระบวนการภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมีสุขภาพดีมากยิง่ข้ึน  

 4. แนวคิดตัวแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic Constituencies Approach) แนวคิดน้ีมีฐาน
คติว่า องค์การประกอบด้วยกลุ่มย่อยท่ีต่างก็แข่งขนักันควบคุมทรัพยากร ดังนั้นจึงประเมินว่า 
องค์การประสบผลส าเร็จในการตอบสนองผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญัในทางยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ 
(Robbins, 1994: 62-63)  

การใชต้วัแปรเดียวหรือเกณฑ์เดียวแต่ละตวั เป็นเคร่ืองวดัประสิทธิผลนั้นก่อให้เกิดปัญหา
ข้ึนบางประการ (จอม หงส์ทอง, 2556: 9) ดงัน้ี 

1) เป็นการยากท่ีจะยอมรับวา่ ตวัแปรเหล่าน้ีโดยตวัของมนัเองนั้นกวางขวางพอเพียง ท่ีจะ
ใช้วดัประสิทธิผลขององค์การได ้เช่น วดัประสิทธิผลจากอตัราการลาออกของพนกังานแต่เพียง
อยา่งเดียว เป็นตน้  

2) ตวัแปรหลายตวัซ่ึงใช้ในการวดัประสิทธิผล เช่น ความพึงพอใจ มีลกัษณะของการใช้
ความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจยัหรือผูบ้ริหาร ว่านั้นคือส่ิงท่ีควรจะเป็น แทนท่ีจะใช้ตวัแปรซ่ึงเป็น
กลางในการวดัความสามารถขององคก์ารในการบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร  

3) ปัญหาส าคญัสุดคือ ปัญหาการผสมผสานตวัแปรเด่ียวๆ เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เพื่อเขา้ใจถึง
อิทธิพลของตวัแปรเหล่าน้ีต่อประสิทธิผลขององค์การ เช่น การให้ความหมายของประสิทธิผล ว่า
หมายถึง ความสามารถในการผลิต ก็ไม่สามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีเรียกวา่ ประสิทธิผลได้
ดีข้ึนแต่อยา่งใด  

อาจกล่าวสรุปไดว้า่ตวัแปรเด่ียว ๆ แต่ละตวันั้น มีความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร  แต่ตวัแปรเหล่านั้นมิใช่ตวัประสิทธิผลขององคก์าร  
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3.2) แนวคิดการวดัประสิทธิผลทีย่ดึแบบหลายเกณฑ์ (Multivariate Effectiveness Measures)  

แนวคิดน้ีมีฐานคติเบ้ืองตน้ว่า ประสิทธิผลมิใช่แนวคิดท่ีเกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์
แลว้อุปนยัมาอยู่ในระดบันามธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างข้ึนมาตามค่านิยม (พงษ์เทพ จนัท
สุวรรณ, 2553) กล่าวคือแนวทางน้ีมีมุมมองว่า ประสิทธิผลขององค์การนั้นจะผนัแปรไปตาม
ค่านิยมของแต่ละบุคคล การประเมินประสิทธิผลขององค์การจะข้ึนอยู่กบัว่า ใครเป็นผูป้ระเมิน 
และผูป้ระเมินนั้นใหน้ ้าหนกัในเร่ืองใดเป็นส าคญั  

การวดัประสิทธิผลท่ียึดแบบหลายเกณฑ์ เป็นวิธีการหน่ึงในการวิเคราะห์ประสิทธิผลใน
องคก์าร ประกอบไปดว้ยความพยายามในการสร้างแบบจ าลองซ่ึงมีการสร้างฐานคติ (Hypotheses) 
และน าไปทดลองหรือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกั ซ่ึงอาจมีผลต่อความส าเร็จขององคก์าร 
ซ่ึงแบบจ าลองเหล่าน้ีมีประโยชน์มากกว่าเคร่ืองมือวดัประสิทธิผลเดียว เพราะแบบจ าลองต่าง ๆ 
พยายามแสดงให้เห็นว่าตวัแปร ต่าง ๆ สัมพนัธ์กัน (จอม หงส์ทอง, 2556: 9) ในขณะท่ี Talcott 
Parsons (1964) อธิบายแนวคิด เก่ียวกับการใช้ระบบขององค์การเป็นเคร่ืองมือว ัดความมี
ประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้ช่ือว่า AGIL ซ่ึงระบุกิจกรรม 4 ประเภทซ่ึงทุกองค์การจ าเป็น
จะต้องกระท า ทิรัศม์ชญา พิพฒัน์เพ็ญ (2557: 18) ซ่ึงประกอบไปด้วย การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม การบรรลุถึงเป้าหมาย การประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัซ่ึงน าไปสู่ความมัน่คง
ทางสังคม และส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในซ่ึงหมายถึงการรักษารูปแบบหรือการธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ 

แนวคิด AGIL ของ Talcott Parsons (1964) กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
A: Adaptation (การปรับตัว) เป็นความสามารถของระบบในการโตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมทรัพยากรเขา้มาในระบบและผลิตส่ิงต่างๆ เพื่อแจกจ่ายใหก้บัสังคม  
G: Goal Attainment (การบรรลุเป้าหมาย) เป็นความสามารถของระบบในการก าหนด

เป้าหมายส าหรับอนาคตและตดัสินใจด าเนินการตามนั้น  
I: Integration (การบูรณาการ) เป็นการประสานกนัอยา่งสอดคลอ้งของระบบยอ่ยทั้งปวง 

เพื่อใหร้ะบบมีความมัน่คง 
L: Latency (การบ ารุงรักษารูปแบบ) เป็นการรักษาองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ โดยมี

การส่งต่อความเช่ือและค่านิยมจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงสืบทอดต่อกนัไป  
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4) การวดัประสิทธิผลศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
จากโครงสร้างหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ จะเห็นไดว้า่ประกอบดว้ย 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาค

วิชาการและการฝึก ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการ และ
ภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ  

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ ไดก้ าหนดวธีิการวดัผลการฝึกอบรมดงัน้ี 
1. ภาควชิาการและการฝึก  
1.1 เม่ือไดท้  าการฝึกอบรมใกลเ้สร็จส้ินภาคเรียนหน่ึงๆ แลว้ จดัมีการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดการฝึกอบรมในภาคเรียนนั้นๆ การวดัผลจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือ
ทดสอบการปฏิบติั หรือทั้งสอบขอ้เขียนและทดสอบการปฏิบติั อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ไดแ้ลว้แต่กรณี
และความเหมาะสม  

1.2 การวดัผลในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชากฎหมาย และหมวดวิชาการ
บริหารงานต ารวจ ใหแ้บ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ครู/อาจารย์ผูส้อนจะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงทดสอบนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ วดัผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลงัจากจบบทเรียนในหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึง 
หรือจบบทเรียนในรายวชิานั้นๆ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเตม็  

ส่วนท่ี 2 จดัให้มีการสอบประจ าภาคเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบญัชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนยัหรืออตันยั วิธีหน่ึงวิธี
ใดหรือทั้งสองวิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี 2 น้ีให้คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ  

1.3 การวดัผลในหมวดวชิาป้องกนัปราบปราม หมวดวิชาสืบสวนสอบสวน และหมวดวชิา
จราจร แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  

1) วิชาท่ีฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี หรือฝึกอบรมภาคปฏิบติัน้อยกว่าภาคทฤษฎี (ไม่มี
ภาคสนาม) ใหแ้บ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ครู/อาจารยผ์ูส้อน จะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงทดสอบนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ วดัผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลงัจากจบบทเรียนในหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึง 
หรือจบบทเรียนในรายวชิานั้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเตม็ 

ส่วนท่ี 2 จดัให้มีการสอบประจ าภาคเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบญัชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนยัหรืออตันยั วิธีหน่ึงวิธี
ใดหรือทั้งสองวิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี 2 น้ีให้คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ  
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2) วิชาท่ีมีเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบติั (ภาคสนาม) มากกว่าเวลาฝึกอบรมภาคทฤษฎี ให้
แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ครู/อาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ก็บคะแนนจากการวดัผลจากการทดสอบภาคปฏิบติั
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจเพียงอยา่งเดียว และให้คิดคะแนนการวดัผลเป็นร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็มในวิชานั้นๆ โดยแบ่งคะแนนเก็บออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนแรกคิดจากเวลาท่ีนกัเรียน
นายสิบเขา้เรียนสม ่าเสมอ มีความสนใจ และใส่ใจในบทเรียน ตลอดจนหมัน่ฝึกฝนปฏิบติัอยูเ่สมอ
คิดเป็นร้อยละ 10 และส่วนท่ี 2 คิดคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบติั คิดเป็นร้อยละ 50  

ส่วนท่ี 2 จดัให้มีการสอบประจ าภาคเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของ
กองบญัชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรม ตามความเหมาะสม แบบปรนยัหรืออตันยัวิธีหน่ึงวิธี
ใด หรือทั้งสองวิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี 2 น้ีให้คิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนเต็มในวิชา
นั้นๆ  

1.4 การวดัผลในหมวดวชิาการฝึกต ารวจ การพลศึกษา ใหแ้บ่งเป็น 2 ลกัษณะ  
1) การยิงปืนพกสามารถวดัผลเป็นคะแนนได้ ใหค้รู/อาจารยผ์ูส้อน ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดโดยตอ้งผา่นเกณฑก์ารยงิปืนพกระบบก่ึงอตัโนมติัพื้นฐานร้อยละ 60 ข้ึนไป จึงจะเขา้รับการ
ฝึกยงิปืนพกระบบ เอน็ อาร์ เอ และระบบ พี พี ซี  

2) การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ พลศึกษา กายบริหาร ศิลปะการป้องกนัตวั และการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและจิต เป็นการฝึกทกัษะเฉพาะบุคคล ไม่สามารถวดัผลเป็นคะแนนไดช้ดัเจน โดยให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคนมีคะแนน 100 คะแนนในแต่ละรายวิชา การวดัประเมินผลให้ท าเป็น
รูปคณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาโดยตดัคะแนนขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ภาคบูรณาการและกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
การวดัผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญา

บตัรท่ีท าหนา้ท่ีครู/อาจารยผ์ูส้อน หรือวทิยากรผูส้อน หรือขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนท่ีท าหนา้ท่ี
ครูฝึก เป็นผูป้ระเมิน หรือร่วมกนัประเมินความรู้ท่ีนกัเรียนนายสิบต ารวจไดฝึ้กปฏิบติัในงานดา้น
ต่างๆ ท่ีเขา้ฝึกแกไ้ขสถานการณ์หรือกิจกรรม  

การวดัผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ผูส้อบจะตอ้งไดค้ะแนนรวมในแต่
ละงานการฝึกหรือกิจกรรมร้อยละ 60 ข้ึนไปจึงจะถือวา่สอบได ้

การวดัผลภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรน้ีให้ถือได/้ตก โดยไม่น าคะแนนไป
รวมกบัภาคอ่ืน  
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3. ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ  
การวดัผลในภาคการฝึกหดัปฏิบติัราชการ ผูฝึ้กหดัปฏิบติัราชการจะตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อย

ละ 60 ข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่นการประเมินผล การวดัผลในภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการน้ีให้ถือได/้
ตก โดยไม่น าคะแนนไปรวมกบัภาคอ่ืน  

4. ภาคการฝึกหลกัสูตรพทิกัษ์สันติ 
เม่ือได้ท าการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติน้ีครบก าหนดระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว ให้

ผูอ้  านวยการสถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการสอบความรู้นกัเรียนนายสิบต ารวจ ผูใ้ดมีเวลาการฝึก
ในภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติไม่ถึงร้อยละ 75 ใหถื้อวา่นกัเรียนนายสิบผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบ
ประมวลความรู้  

การวดัและประเมินความรู้นกัเรียนนายสิบต ารวจจะตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ 60 ข้ึนไปจึง
จะถือวา่สอบได ้การวดัผลในภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติใหถื้อได/้ตกโดยไม่น าคะแนนไปรวม
กบัภาคอ่ืน 

 
การศึกษาวิจยัในการพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการ เป็นการวดัคุณภาพผูศึ้กษา ซ่ึง

ภารกิจการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจ จะต้องมีการวดัประสิทธิผลการด าเนินการตาม
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร นั่นคือการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก การวดัประสิทธิผลการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร โดยวดัจากจ านวนผูผ้่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ความพึงพอใจของ
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ความรู้ วดัประสิทธิผลโดยการใชแ้บบทดสอบ (โดยการสอบ) เพื่อวดัจ านวนผูผ้า่นการ
ทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวชิาการ 

2. ความสามารถ มีการวดั 2 ส่วน คือ วดัความสามารถในการฝึก และความสามารถในการ
ฝึกหัดปฏิบติัราชการ ซ่ึงการวดัประสิทธิผลใช้แบบประเมิน (โดยการประเมิน) จากการพิจารณา
ของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการวดั 2 คร้ัง ไดแ้ก่ การวดัในระหว่าง
การศึกษา และวดัหลงัจากส าเร็จการศึกษา  

3. จิตส านึก วดัประสิทธิผลโดยการใช้แบบประเมิน (โดยการประเมิน)  ใช้วิธีวดัจากการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแบบประเมินรวมอยูใ่นแบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 

 
วธีิการวดัประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แสดงไดด้งัภาพท่ี 14  
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ภาพที ่14 วธีิการวดัประสิทธิผลของศูนยฝึ์กต ารวจ   

นายสิบต ารวจ 

ความรู้ 

 
จิตส านึก ความสามารถ 

ประกอบด้วย 7 หมวดวชิา 
- หมวดการศึกษาทัว่ไป  
- หมวดกฎหมาย  
-  หมวดการบริหารงานต ารวจ  
- หมวดการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
- หมวดการสืบสวน 
- หมวดการจราจร  
- หมวดการฝึกต ารวจ 

ประกอบด้วย 4 ด้าน 

- ดา้นงานธุรการ  
- ดา้นงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
- ดา้นงานสืบสวน 
- ดา้นงานจราจร 

ประกอบด้วย 5 ประการ 

- มีความเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจ 
  ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม  
- เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  
- เป็นผูย้ดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา  
  พระมหากษตัริย ์ 
- เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองในระบอบ 
  ประชาธิปไตย  
- มีจิตส านึกในการบริการและบ าบดัทุกข ์
  บ ารุงสุขแก่ประชาชน 
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อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปนั้น แบบทดสอบและแบบประเมินท่ีจะน ามาใช้วดัประสิทธิผล 
จะตอ้งเป็นแบบทดสอบและแบบประเมินชุดเดียวกนั เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวและสามารถน ามา
เปรียบเทียบแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจได ้ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่แบบทดสอบความรู้นั้นแต่ละศูนยฝึ์ก
เป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมดและเป็นข้อสอบแบบปรนัย ส่วนแบบประเมินความสามารถและ
จิตส านึกนั้นมีแบบประเมินท่ีกองบญัชาการศึกษาไดอ้อกแบบและจดัท าข้ึน เพื่อใหแ้ต่ละศูนยฝึ์กได้
น าไปใชเ้ป็นแบบเดียวกนั  

วิธีการวดัประสิทธิผลนักเรียนนายสิบต ารวจ ตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ปัจจุบนัมีใชท้ั้งแบบทดสอบและแบบประเมิน ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 9 เม่ือนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ส าเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบตัรแสดงวิทยฐานะ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   
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ตารางที ่9 วธีิการวดัประสิทธิผลนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 

รายการ วดัโดย 
แบบทดสอบ 

วดัโดย 
แบบ

ประเมิน 

1. ภาควชิาการและการฝึก   
 1. หมวดการศึกษาทัว่ไป   
 1. วชิาจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ √  
 2. วชิาสิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ √  
 3. วชิาภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 1 √  
 4. วชิาภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 2 √  
 5. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน

ต ารวจ 
√  

 6. วชิาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์
ปัจจุบนั กบับทบาทของต ารวจไทย  

√  

 7. วชิาการปฐมพยาบาล √  
 2. หมวดกฎหมาย   
 1. วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย √  
 2. วชิากฎหมายอาญา 1 √  
 3. วชิากฎหมายอาญา 2 √  
 4. วชิากฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและระเบียบ

การต ารวจเก่ียวกบัคดี 
√  

 5. วชิาพระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา √  
 6. วชิากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง √  
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ตารางที ่9 วธีิการวดัประสิทธิผลนกัเรียนนายสิบต ารวจ (ต่อ) 
 

รายการ วดัโดย 
แบบทดสอบ 

วดัโดย 
แบบ

ประเมิน 
 3. หมวดการบริหารงานต ารวจ   
 1. วชิาพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 √  
 2. วชิาระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี √  
 3. วชิาการปฏิบติังานในสถานีต ารวจ √  
 4. วิชาระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงาน

ในหนา้ท่ีต ารวจ 
√  

 5. วชิาการเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ √  
 4. หมวดการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม   
 1. วชิาอาชญวทิยาและปัญหาอาชญากรรม √  
 2. วชิาการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม √  
 3. วชิาการรักษาความปลอดภยั √ √ 
 4. วชิาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
√  

 5. วชิาการปฏิบติัต่อเด็กและสตรี √  
 5. หมวดการสืบสวน   
 1. วชิาการสืบสวน √ √ 
 2. วชิานิติวทิยาศาสตร์ √  
 3. วชิาการทะเบียนประวติัอาชญากร √  
 6. หมวดการจราจร   
 1. วชิาการจราจร √ √ 

 
  



128 
 

ตารางที ่9 วธีิการวดัประสิทธิผลนกัเรียนนายสิบต ารวจ (ต่อ) 
 

รายการ วดัโดย 
แบบทดสอบ 

วดัโดย 
แบบ

ประเมิน 
 7. หมวดการฝึกต ารวจการฝึกพลศึกษา   
 1. วชิาการฝึกตามแบบฝึกต ารวจ  √ 
 2. วชิาการยงิปืนพก  √ 
 3. วชิายทุธวธีิต ารวจ 1 √ √ 
 4. วชิายทุธวธีิต ารวจ 2 √ √ 
 5. วชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาส าหรับต ารวจ  √ 
2. ภาคบูรณาการและกจิกรรมเสริมหลกัสูตร   
 1. กิจกรรมบูรณาการ  √ 
 2. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  √ 
3. ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ  √ 

4. ภาคการฝึกหลกัสูตรพทิกัษ์สันติ  √ 
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6. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
ระบบ (System) มาจากรากภาษากรีกวา่ Systema ซ่ึงหมายถึง กลุ่มกอ้น อนัประกอบไปดว้ย

ส่วนประกอบหลายๆ ส่วน (Shorde and Voich, 1974: 115) ผูท่ี้คิดทฤษฎีระบบ คือ Ludwig Von 
Bertalanffy ซ่ึง เป็นนักชีววิทยา เขาได้เ ขียนหนังสือช่ือ “General System Theory” อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีท างานปฏิสัมพันธ์กัน (Bertalanffy, 1968) โดยน าเอา
แนวความคิดมาจากระบบชีววทิยา ซ่ึงเป็นระบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มวา่ระบบชีววทิยา
ท่ีสมบูรณ์จะช่วยให้ทั้งคน สัตว ์และพืช สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งในดา้นการเรียนรู้ 
ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแก้ปัญหา เขามีความเช่ือว่าในเม่ือองค์การเป็นระบบเปิด จึงย่อมมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และเปล่ียนแปลงได้อย่างเป็นระบบมีความเก่ียวพนัต่อกนัหลายด้าน 
หลายระดบั และส่วนต่างๆ ขององคก์ารก็เป็นส่วนส าคญัเท่าๆ กบัตวัขององคก์ารเอง เช่น เดียวกบัท่ี 
Schermerhorn (2010: 11) กล่าวว่า องค์การเป็นระบบเปิด ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ืองในขณะท่ีมีการแปรสภาพทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลผลิต ดงันั้นทฤษฎีระบบจะรวมเอา
ระบบยอ่ยทุกชนิดทั้งทางดา้นชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเก่ียวกบัการควบคุมโครงสร้าง
เป้าหมาย และกระบวนการปฏิบติังานไวด้ว้ยกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2545, หนา้ 84) 

 
7.1 ความหมายของระบบ 

ค าว่า “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ระเบียบ
เก่ียวกบัการรวมส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะซบัซ้อนใหเ้ขา้ล าดบัประสานกนัเป็นอนัเดียวตามหลกัเหตุผล
ทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์ประสานเขา้กนัโดยก าหนดรวมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

Bertalanffy (1968) อธิบายว่า ระบบเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดเข้า
ดว้ยกนั และท างานปฏิสัมพนัธ์กนั  

Smith (1978: 1130) ใหค้วามหมายของระบบวา่ ระบบหมายถึง ชุดของส่วนประกอบยอ่ยท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อกนั และท าหนา้ท่ีร่วมกนั ภายใตข้อ้จ ากดัของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดหมายอยา่งใด
อยา่งหน่ึงร่วมกนั 

Kast and Rosenzweig (1985) ให้ความหมายเก่ียวกบัระบบไวว้า่ ระบบ คือส่ิงท่ีถูกจดัให้อยู่
รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ยอนัเป็นองคป์ระกอบ หรือระบบยอ่ย ตั้งแต่สอง
ส่วนข้ึนไป ท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  

Bedeian (1993: 712) ให้ความหมายของระบบวา่ ระบบหมายถึง ชุดขององคป์ระกอบยอ่ย
ท่ีมีการพึ่งพาอาศยักนั เช่ือมโยงไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
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Cummings and Worley (2001: 84) กล่าวว่า ระบบ คือ ชุดขององค์ประกอบท่ีมีพฤติกรรม
สัมพนัธ์กนัเป็นหน่วยเดียวกนั  

Hoy and Mikel (2008: 32) กล่าวว่า ระบบ คือชุดขององคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั ท่ีตอ้งมีปัจจยัน าเขา้จากภายนอกระบบ และมีกระบวนการแปรสภาพปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคืนสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

Lunenburg and Ornstein (2008: 20) กล่าววา่ ระบบเป็นชุดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีท างานร่วมกนัเป็นหน่วยเดียวกนั 

จนัทรานี สงวนนาม (2545 , หน้า 85) กล่าวว่า ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างกันและมีความเก่ียวข้องกันในลักษณะท่ีท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนัเพื่อกระท ากิจกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร 

ชญานี ภทัรวารินทร์ (2556, หนา้ 19) กล่าววา่ ระบบหมายถึงองคป์ระกอบหรือระบบยอ่ยท่ี
มีปฏิสัมพนัธ์กนั เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีหรือท ากิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
ระบบใหญ่ท่ีเป็นภาพรวม 

กล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
เพื่อท างานใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร 

 
7.2 หลกัการและแนวคิดของทฤษฎรีะบบ 

นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงหลกัการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
Robbins and Mukerji (1990) กล่าววา่ ระบบโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ระบบปิด (Closed System) เป็นแนวคิดพื้นฐานจากทางดา้นวทิยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึงเป็น

ระบบท่ีไม่ค  านึงถึงผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม ระบบปิดท่ีสมบูรณ์เป็นระบบท่ีไม่มีการรับพลงังาน
จากภายนอก 

2. ระบบเปิด (Open System) เป็นระบบท่ียอมรับหรือค านึงถึงผลกระทบจากความสัมพนัธ์
ของระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

จนัทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 85-86) กล่าววา่ 
1. ทฤษฎีระบบมีความเช่ือวา่ ระบบจะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ จะตอ้งมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยไดรั้บอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม 
2. มีรูปแบบของการจดัล าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และ

ระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั 
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3. มีปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลของปฏิสัมพนัธ์
ท่ีมีกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามล าดบัเป็นองคป์ระกอบของ
ระบบ 

4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัหรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั 
(The Entities Model) หมายความวา่ ถา้องคป์ระกอบของระบบตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนไป ก็จะมีผลต่อ
การปรับเปล่ียนขององคป์ระกอบตวัอ่ืนดว้ย 

5. ทฤษฎีระบบเช่ือในหลกัการของการมีเหตุและผลของส่ิงต่างๆ (Cause and Effect) ซ่ึง
เป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ทฤษฎีระบบไม่เช่ือวา่ผลของสถานการณ์เกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเช่ือวา่ปัญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนมกัจะมาจากสาเหตุท่ี
มากกวา่หน่ึงสาเหตุ 

6. ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าท่ีจะมองเพียง
ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ 

7. ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติท่ี เป็น “Output” หรือ “Product” มากกว่า 
“Process” ซ่ึงผลสุดท้ายของงานท่ีได้รับอาจมีมากมายหลายส่ิงซ่ึงก็คือผลกระทบ (Outcome or 
Impact) ท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลงันัน่เอง 

8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบ่ียงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบซ่ึงก็คือ 
(System Analysis) นัน่เอง 
 Big and others (1980: 45-46) ไดเ้สนอแนวคิดของการพฒันาระบบไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการพฒันาระบบ โดยการท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความคิดอยา่งเป็นทางการวา่ มีการร้องขอใหมี้ระบบใหม่  
 2. ขั้นการศึกษาความตอ้งการของระบบ (System Requirements) เป็นการจดัเตรียมขอ้มูล
พื้นฐาน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสร้างแนวทางท่ีตอ้งการพฒันา  

3. ขั้นตอนการพฒันาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการยอมรับ
แนวความคิด ซ่ึงไดมี้การออกแบบ การประเมินในขั้นตอนท่ีผา่นมา และจะจบลงดว้ยการพฒันาให้
เป็นระบบท่ีมีความสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้ 
 4. ขั้นตอนการน าระบบไปปฏิบติั (System Implementation) เป็นขั้นตอนส าคญัหลงัจากท่ีมี
การทดสอบระบบแลว้ ก็จะน าไปสู่การปฏิบติัจริง ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการปรับแต่ง เพื่อให้ระบบ
มีความเหมาะสมกบัการใชง้านอีกคร้ัง  
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7.3 องค์ประกอบของระบบ  
 มีผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบไวห้ลายท่าน เช่น 

Cummings and Worley (2001: 84) กล่าววา่ ระบบประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) Inputs (ปัจจัยน าเข้า) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร (Information) ก าลังงาน (Energy) และ

บุคลากร (People)  
2) Transformations (การแปรรูป) ได้แก่ การรวมส่วนประกอบ (Social Component) และ 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ (Technological Component) 
3) Outputs (ผลผลิต) ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเสร็จส้ิน (Finished Goods) การบริการ (Services) 

และแนวคิด (Ideas) 
4) Feedback (ขอ้มูลยอ้นกลบั) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลผลิตท่ีสะทอ้นกลบัไปยงัระบบ 
5) Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) เป็นส่วนท่ีอยูน่อกระบบ ท่ีมีผลกระทบกบัระบบ 
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel (2005: 18-20) กล่าวว่า  ระบบประกอบไปด้วย 5 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) Inputs (ปัจจัยน าเข้า) ได้แก่ บุคลากร (People) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) และการเงิน 

(Finances) 
2) Transformations (การแปรรูป)  
3) Outputs (ผลผลิต) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) และการบริการ (Services)  
4) Feedback (ขอ้มูลยอ้นกลบั)  
5) Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 Robert G. Owens (2007: 124-147) ได้กล่าวถึงองค์การในฐานะระบบเปิด (Organization 
as an open system) วา่ องคก์ารเป็นระบบเปิดท่ีประกอบดว้ยระบบยอ่ย มีโครงสร้างและการบูรณา
การกิจกรรมต่างๆ ภายใตก้ารใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก โดยมีปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ปัจจยัน าเขา้ (input) เป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น ความรู้ของสังคมนั้นๆ 
ค่านิยมขององคก์าร เป้าหมาย และงบประมาณ เป็นตน้ 
 2. กระบวนการ (process) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระบบย่อยต่างๆ เช่น ระบบย่อยโครงสร้าง 
ระบบยอ่ยบุคลากร ระบบยอ่ยเทคโนโลย ีและระบบยอ่ยภาระงาน เป็นตน้ 
 3. ผลผลิต (output) เป็นส่ิงท่ีกลบัคืนสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือสังคม 
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Lunenburg (2008: 20) กล่าวว่า ระบบประกอบด้วยชุดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคญั 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

1) Inputs (ปัจจยัน าเขา้) ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่ีเป็นบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุ
อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจดัการ (Management)  

2) Transformation Process (กระบวนการแปรรูป) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการบริหารทุกประเภท มาใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  

3) Outputs (ผลผลิต หรือผลลพัธ์) เป็นผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ของการน าเอาปัจจยัมาปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4) Feedback (ขอ้มูลยอ้นกลบั) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ท่ีสะทอ้นกลบัไป
ยงัระบบภายหลังจากได้ผลลัพธ์ออกมา เช่น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 

5) Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) เป็นส่วนท่ีอยู่ล้อมรอบระบบ ไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ท่ีกระทบกบัระบบ  
 
 จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบ ของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น 
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 10 
 
ตารางที ่10 องคป์ระกอบของระบบ 
 

 Inputs Transformation  
Process 

Outputs Feedback Environment 

Cummings and Worley 
(2001) 

     

จนัทรานี สงวนนาม (2545)      
Wayne K. Hoy and Cecil 

G. Miskel (2005) 
     

Robert G. Owens (2007)      
Hoy and Mikel (2008)      
Lunenburg (2008)      

สรุป      
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จากตารางท่ี 10  สรุปไดว้่า ระบบประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการแปรสภาพ ปัจจยัผลผลิต ปัจจยัยอ้นกลบั และสภาพแวดลอ้ม  
 
7.4 ทฤษฎรีะบบ ของ Lunenburg  

Lunenburg (2008) กล่าวว่า ระบบพื้นฐานขององค์การประกอบไปดว้ย 5 ส่วนก็คือ Input, 
Transformation process, Output, Feedback และ Environment ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

Input ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การเงิน หรือทรัพยากรทางดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดถู้ก
น ามาใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการผ่านทางเทคโนโลยีหรือการบริหาร Input จะส่งผ่านไปยงั 
Transformation process ซ่ึงในโรงเรียนทัว่ๆ ไป จะมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ในส่วน
ของการแปรสภาพหรือกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนให้เปล่ียนเป็นพลเมืองท่ีได้รับ
การศึกษาพฒันา ออกมาเป็น Output หรือผลผลิตรวมบริการขององคก์ารท่ีสามารถอยูร่่วมในสังคม
ได ้โดย Feedback จะเป็นขอ้มูลข่าวสารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการขององคก์าร ท่ี
อยูใ่นส่วนของ input ในวงรอบถดัไปนัน่เอง Environment นั้นเป็นส่ิงท่ีลอ้มรอบองคก์าร ซ่ึงรวมไป
ถึงสภาพสังคม นโยบายทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อองคก์าร สภาพแวดลอ้มใน
ระบบน้ีจะเป็น ส่ิงท่ีถูกผนวกเขา้มาอยู่ภายในการบริหารงานโรงเรียน ซ่ึงถูกก าหนดด้วยสภาพ
บงัคบั ในระดบัของ ทอ้งถ่ิน และของรัฐ และของระดบัชาติ  รูปแบบระบบพื้นฐานสามารถแสดง
ดงัภาพท่ี 15 
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ภาพที ่15 รูปแบบระบบพื้นฐาน 
ท่ีมา : Lunenburg, 2008 : p.36 

 
ในโรงเรียนนั้น ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและครูเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

ซ่ึงท าให้นกัเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ีได้รับการศึกษาและมีความสามารถในการอยู่ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในสังคม ผลลพัธ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตภณัฑ์และบริการ เน่ืองจากองค์กรการศึกษาเป็น
แหล่งสร้างและเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลลพัธ์หรือกระบวนการขององค์กรจะมี
อิทธิพลต่อการเลือกปัจจยัการผลิตหรือกระบวนการในช่วงรอบต่อไป และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ
ขององคก์ร เป็นแรงผลกัดนัทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ท่ีกระทบกบัองคก์ร 

ภาพรูปแบบระบบพื้นฐานเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กรทาง
การศึกษาและบทบาทของผูบ้ริหาร ในการด าเนินการทั้ง 3 องคป์ระกอบของระบบ ไดแ้ก่ ปัจจยัการ
ผลิต กระบวนการแปรรูป และผลลพัธ์ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้งแม่นย  า โดยให้ความส าคญักบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการด าเนินงานในด้านท่ี
ส าคญัเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในระบบ 

โรงเรียนเป็นระบบสังคม เน่ืองจากมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มท่ี
ด าเนินการร่วมกนัเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกนั และยงัมีปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนไดรั้บการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ตามต าแหน่ง
และบทบาทของแต่ละบุคคลในโรงเรียน เช่น นกัเรียน ครู ครูใหญ่ และผูบ้ริหาร ท่ีมีบทบาทและ

Environment 

Organization 

(Feedback) 

Inputs Transformation 
Process 

Outputs 
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ความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างเหล่าน้ี เช่น บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และ
แรงจูงใจท่ีใหแ้ต่ละคนปฏิบติัตนในสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยเป็นความตอ้งการส่วนบุคคลและอาจ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของระบบโรงเรียน อาจกล่าวไดว้า่องคก์รภายในของโรงเรียนเป็นตวั
เช่ือมโยงข้อมูล (วสัดุ ข้อมูล หรือบุคคล) จากแหล่งต่างๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก ผ่าน
กระบวนการเปล่ียนแปลง (ดา้นเทคนิค) และผลลพัธ์ (ผลิตภณัฑแ์ละบริการ) ซ่ึงระบบอาจมีวงรอบ
การตอบรับอย่างน้อยหน่ึงวงส าหรับการควบคุม ตวัอย่างเช่น ขอ้เสนอแนะจากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ว่าผลลพัธ์ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งในดา้น
กระบวนการ หรือปัจจยัน าเขา้ หรือทั้งสองอยา่ง 
 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ภาสกร ทุนทรัพย์ (2544) ได้ศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนพลต ารวจ ในกองก ากับการ
โรงเรียนต ารวจภูธร 4 ปีการศึกษา 2543 ก่อนเขา้รับการศึกษา และหลงัรับการศึกษาไปแลว้ 4 เดือน 
ใชแ้บบทดสอบบุคลิกภาพ EPSS เพื่อทดสอบบุคลิกภาพจ านวน 15 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสัมฤทธ์ิผล ดา้น
การเป็นผูต้าม ดา้นความเป็นระเบียบ ดา้นการแสดงออก ดา้นการพึ่งตนเอง ดา้นการมีไมตรีสัมพนัธ์ 
ดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ดา้นขอความช่วยเหลือ ดา้นการมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น ดา้นการยอมรับ
ผดิ ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการตอ้งการเปล่ียนแปลง ดา้นความอดทน ดา้นการคบเพื่อนต่างเพศ 
และดา้นการกา้วร้าวหรือรุกรานผูอ่ื้น โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 160 คน ผลการวจิยัพบวา่ บุคลิกภาพ
ของนักเรียนพลต ารวจ ก่อนเข้ารับการศึกษา การมีไมตรีสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับ 1 
รองลงมา คือความอดทน และการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น และหลงัเขา้รับการศึกษา บุคลิกภาพท่ีมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงเป็นอนัดบั 1 คือความอดทน รองลงมาคือความเป็นระเบียบ และการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ตามล าดบั  

สุธีรา หาวงษ์ (2545) ศึกษาแนวโนม้หลกัสูตรส าหรับการฝึกอบรมพลต ารวจของโรงเรียน
ต ารวจ สังกดักองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของกองบญัชาการศึกษา อาจารยผ์ูส้อน นกัเรียนพลต ารวจ ปีการศึกษา 2543 
ผูส้ าเร็จการอบรม ปี 2541 และผูบ้งัคบับญัชาของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมจ านวน 2,726 คน และ
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจากผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 20 ท่าน ผลการวจิยัพบวา่ แนวโนม้
หลกัสูตรส าหรับฝึกอบรมพลต ารวจทัว่ไป ควรตอ้งเน้นการฝึกปฏิบติัมากกว่าเรียนในห้องเรียน 
โครงสร้างหลกัสูตรควรประกอบดว้ย หมวดวิชาบงัคบั (พื้นฐานทัว่ไป) หมวดวิชาประกอบ และ
หมวดวิชาฝึกงาน เน้ือหาของหลกัสูตรควรผสมผสานระหว่างเน้ือหาวิชาการกบัการฝึกเขา้ดว้ยกนั 
กิจกรรมการเรียนการสอนใชว้ิธีการสาธิต สร้างสถานการณ์จ าลอง มีอุปกรณ์ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั
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จริงทนัสมยัและเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน ส่ือการสอนควรเป็นของจริงต่างๆ การประเมินผลควรยึด
จุดประสงคข์องหลกัสูตร และใชว้ิธีการวดัผลเป็นแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ใชแ้บบทดสอบ
ทั้งท่ีเป็นปรนยัและอตันยั พร้อมทั้งเนน้การสอบภาคปฏิบติัมากข้ึน 
 กุลพัฒน์ ยิ่งด านุ่น (2550) ได้ท าการศึกษาการพฒันารูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาคใต้ ในหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธร โดยวิธีการศึกษา ใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์และบุคลากร ของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจภูธรภาค 8 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 จงัหวดัยะลา ยกร่าง
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการจดัประชุม อภิปราย ปรับปรุงและประเมินรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้การทดลองใชแ้ละประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ในดา้นการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง  
นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัให้มีการจดัประชุมอภิปราย ผลการวจิยัพบวา่ การประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร มีปัญหาดา้นการบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร มีความ
ตอ้งการรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในท่ีง่ายต่อการใชง้าน ให้สารสนเทศท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร โดยรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในมี 3 
องค์ประกอบ คือ 1. วตัถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้มีการพฒันาการบริหารจดัการงานดา้น
วิชาการและการเรียนการสอนเฉพาะทางของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร 2. ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน คือ 
ยทุธศาสตร์การศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา การจดัการศึกษา การสนบัสนุนการศึกษา การวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์การบริการวชิาการท่ีตอบสนองต่อทอ้งถ่ินและสังคม การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การ
บริหารจดัการ และระบบการประกนัคุณภาพ และ 3. วิธีการประเมิน ประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และกิจกรรมการประเมิน 
 มยุเรศ โคตรชมพู (2550) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต่อการบริหาร
วชิาการในสถานศึกษา ในหน่วยงานภายใตส้ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 โดย
ไดแ้บ่งออกเป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสานความร่วมมือพฒันางาน
วิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน และดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 322 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
โดยรวมและรายดา้น 11 ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ปราณี ชมภูทอง (2551) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วชิาการ ของสาขาวชิาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากร
สายอาจารยท่ี์สอนระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 
350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลโดยรวมต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของสาขาวิชาระดับ
บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คือ การด าเนินงานบริหารวิชาการ บรรยากาศของ
สาขาวิชา พฤติกรรมของผูบ้ริหาร คุณลกัษณะของนักศึกษา คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร และ
พฤติกรรมของอาจารย์ โดยปัจจัยการด าเนินงานบริหารวิชาการ บรรยากาศของสาขาวิชา 
คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ของสาขาวิชาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริหารและ
พฤติกรรมของอาจารย ์มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของสาขาวิชาระดบั
บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนปัจจัยคุณลักษณะของนักศึกษา มีอิทธิพล
ทางตร ง ต่ อประ สิท ธิ ผลก า รบ ริห ารวิ ช าก า ร  ขอ งส าข าวิ ช า ร ะดับบัณ ฑิ ต ศึ กษ า ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ขุนชัย ทุยเวียง (2551) ศึกษาการบริหารวิชาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวชิาการ โดยแบ่งออกเป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และดา้น
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ข้าราชการครู จ  านวน 242 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผล
การศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารวิชาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามความคิดเห็นของขา้ราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการวดัผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ธนวิกร สว่างศรี (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการทวิภาคี
ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูป้ระกอบการ 
จ านวน 412 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพนัธ์
โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์ของเพียสัน การทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติทดสอบทีและสถิติทดสอบ
เอฟ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของ
เซฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการทวิภาคีของ
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ใน 6 ด้าน คือ ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นักเรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน และส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ปฏิวัติ จันทสิทธ์ิ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประชากรคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูในโรงเรียนในฝัน จ านวน 198 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียสัน และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวั
แปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอบพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริหารจดัการโรงเรียนในฝัน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และความสัมพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์และด้านการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ 
 ธีรพร อายุวัฒน์ (2552) ศึกษาแนวปฏิบัติท่ี เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก กลุ่มตวัอยา่งเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนแกนน าโรงเรียนขนาด
เล็ก ในสังกดัส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 โรงเรียน ใน 3 ภูมิภาค 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ
แบบสอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย ครู ผูบ้ริหาร โรงเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอนหลกั คือ ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยน า
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ขอ้มูลจาก 3 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงสนาม 
ไดแ้ก่ เอกสารของโรงเรียน การสังเกต และการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยใชร้ะเบียบ
วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ แลว้น ามาสร้างร่างแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบแนวปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศดา้นการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยผูเ้ช่ียวชาญ 18 ท่าน  

ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ ง 17 ด้าน โดยแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนน า กล่าวถึงความเป็นมา 
ความส าคญัและยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ส่วนแนวปฏิบัติท่ี เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบดว้ย แนวคิดและหลกัการ ยุทธศาสตร์และคุณลกัษณะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และส่วน
เง่ือนไขของการน าแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กไปใช้ ซ่ึงผลการตรวจสอบแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก มีประโยชน์ และน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 
 วภิาวดี ชีวะผลาบูรณ์ (2553) ศึกษารูปแบบการบริหารวชิาการท่ีมีประสิทธิผล ในโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของครู และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูเ้รียน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ใน
โรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 402 คน ครูท่ีสอนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 402 คน และผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน 402 คน ในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัแต่ละระดบัทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของครู และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูเ้รียน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ในโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษา โดยประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดบัผูบ้ริหาร ไดรั้บอิทธิพลจาก
นโยบายดา้นวชิาการ ภาวะผูน้ าชั้นยอด การสนบัสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริหารวชิาการ  
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการด้านครู ได้รับอิทธิพลจากการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการสอน และทศันคติต่อวชิาชีพครู และประสิทธิผลการบริหารวชิาการดา้นผูเ้รียน ไดรั้บ
อิทธิพลจากแรงจูงใจในการเรียน ทศันคติต่อโรงเรียน ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
ความภาคภูมิใจในการเรียน และพฤติกรรมการเรียน 
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มนูญ พันธ์หล่อ (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นครูผูส้อน จ านวน 260 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียสัน และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านอาคารสถานท่ี ด้านผูป้ กครองและ
ชุมชน และดา้นครูผูส้อน 

ณัฐธยาน์ สนินัด (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั ของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อ
คน้หาแนวทางการจดัการปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ของโรงเรียนใน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลในการวจิยัประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ รวม 8 แห่ง โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
บริหารหลักสูตร การศึกษาปฐมวยั ตามแนวคิดของ Steers & Porter ใน 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
ผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ปัจจยัดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ี และปัจจยัดา้นชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิจยั
พบวา่ สภาพการปฏิบติัในดา้นผูบ้ริหาร มีการจดักิจกรรมส่งเสริมขวญัและก าลงัใจแก่ครู ในการน า
หลกัสูตรไปใช้ ส่วนปัญหาท่ีพบคือขาดการเป็นผูน้ าในการบริหารหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ ดา้น
ครูผูส้อนมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม ปัญหาคือขาดการใช้
ความรู้ความสามารถของตน ตามวุฒิและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
งบประมาณ ไดรั้บเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในการพฒันาหลกัสูตร ปัญหาคือ การ
ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ในการพฒันาหลกัสูตร ด้านอาคารสถานท่ีท่ีมีการ
ดูแลรักษาอาคารเรียนและสถานท่ีให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ ปัญหาคือ ขาดการดูแลรักษาและ
อาคารเรียน สถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพดี และดา้นชุมชน มีการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ปัญหาคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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เจริญศรี พันปี (2553) ไดว้เิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวง วา่
ดว้ยการกระจายอ านาจ การบริหารและการจดัการศึกษา 2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการศึกษา และ 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยการ
กระจายอ านาจการบริหารการศึกษา 380 แห่ง ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรแฝงจ านวน 6 ตวั
แปรได้แก่ ลักษณะขององค์การ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะของ
อุปกรณ์ นโยบายการปัญหาและการปฏิบติั และประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยวดัจากตวัแปร
สังเกตได้ 19 ตวั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม แบบบนัทึก แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1. ประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้น
อยู่ในระดับมาก ด้านการเงินและงบประมาณมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการเรียนรู้และพฒันา เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่ม พบว่า ประสิทธิผลทั้ ง 4 ด้านตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ประธานกรรมการสถานศึกษา และครูตามล าดบั 2. ผล
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ 2.1 โมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์2.2 ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสุดคือลกัษณะองคก์าร รองลงมาคือนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด คือ
สภาพแวดลอ้มภายใน รองลงมาคือสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลร่วมมากท่ีสุด คือ 
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ รองลงมาคือลักษณะองค์การ สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดลอ้มภายนอกตามล าดบั 

Rungthatchadaporn Vehachar (2010) ได้ศึกษาหาวิธีการ รูปแบบการกระจายอ านาจ 
และการด าเนินงาน ของการบริหารงานวิชาการท่ีเหมาะสม ของโรงเรียนปฏิบติัการ ในพื้นท่ีภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย การศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเอกสารรวมกบัการวิจยัภาคสนาม ขั้นตอนแรก
เป็นการรวบรวมความรู้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความสัมภาษณ์ผูเ้รียน นโยบายและแผนกลยุทธ์ 
ท่ีมีมุมมองในการก าหนดรูปแบบความคิดส าหรับการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ 
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ขั้นตอนท่ีสองเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญใน 7 สาขา จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดั โดยใช้เทคนิค Snowball ขั้นตอนท่ีสามประกอบด้วยการด าเนินการประชุมแบบ Focus 
Group กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนจาก 12 โรงเรียน โดยสมคัรใจในหกจงัหวดั  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการกระจาย
อ านาจการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนปฏิบติัการในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง สามารถแบ่งการ
กระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการและการจดัการศึกษา รวมถึงความยืดหยุ่นในการมีส่วนร่วม
และความรับผดิชอบ  เพื่อใหน้กัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และชุมชนท่ีมีคุณภาพ ไดเ้ป็น 14 งานดงัน้ี  

1) การพฒันาหลกัสูตรส าหรับโรงเรียน  
2) การจดัการเรียนรู้  
3) การวดัและการประเมินผล 
4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  
5) การพฒันาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  
6) การก ากบัดูแลการศึกษา  
7) การแนะแนว  
8) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
9) การมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อความแขง็แรงทางวชิาการ  
10) ความร่วมมือเพื่อการพฒันาทางวชิาการระหวา่งโรงเรียนและองคก์รอ่ืน ๆ  
11) การมีส่วนร่วมทางดา้นวิชาการและการสนบัสนุนในระดบัต่างๆ เช่น คนในครอบครัว 

องคก์ร สถาบนัการศึกษา และสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  
12) กฎระเบียบทางวชิาการและการปฏิบติัส าหรับโรงเรียน 
13) การเลือกต าราเรียนส าหรับโรงเรียน 
14) การพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 
มนูญ เช้ือชาติ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ
ระดบัโรงเรียน ได้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 120 คน ระดบัห้องเรียน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จ านวน 
480 คน ระดบันกัเรียน ไดแ้ก่นกัเรียน จ านวน 960 คน รวม 1,560 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านการเรียน พฤติกรรมทางด้านสังคมกับกลุ่มเพื่อนและ
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครู และการเป็นผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีขนาดของโรงเรียนมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลการบริหาร
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สมเกยีรติ มาลา (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเทศบาล 
สังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยวิเคราะห์แบบสอบถามจากประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
พนกังานครู ครูอตัราจา้งของโรงเรียนเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวนทั้งส้ิน 138 
คน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามล าดบั 

วิภา ทองหง า  (2554) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวกบั
การบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ
ความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบ ขั้ นตอนท่ี 3 ตรวจสอบและยืนย ันรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูล คือ ผูอ้  านวยการ รอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น ผล
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ การประกนัคุณภาพการศึกษา การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และส่ือการ
เรียนการสอน ในด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลการยนืยนัรูปแบบการบริหารวชิาการของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และใชป้ระโยชน์ได้
จริง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวจิยั 

วาสนา เข็มวรรณ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา ตามทศันะ
ของผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จ านวน 346 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย 
ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นพฒันา
ระบบการบริหารจดัการ และดา้นแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 บุญเสริม ทองศรี (2554) ศึกษาปัจจยัและประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชรู้ปแบบการวิจยั
เชิงส ารวจ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้กครอง รวมทั้งส้ิน 165 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม 165 ฉบบัท่ีไดรั้บ
กลบัจากตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสภาพของโรงเรียน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นทรัพยากร และดา้น
ชุมชน 

สิริกวินทร์ ครุฑครองพันธ์ (2554) วิเคราะห์ปัจจยัเชิงระบบเพื่อพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในกรุงเทพมหานคร ใช้ประชากร
เป็นตวัอย่าง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตละ 1 คน รวม 50 คน และครู กศน. 50 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 200 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้คือแบบสอบถามเชิงส ารวจความคิดเห็นการปฏิบติั แบบสัมภาษณ์ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลประมาณค่าสูงท่ีสุด 3 เขต และแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบดว้ยการสนทนากลุ่มสนใจ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัเชิง
ระบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจยัน าเขา้ (7 สาระตวัช้ีวดั คือ ผูบ้ริหาร ครู กศน. 
ผูเ้รียน ส่ือ หลักสูตร งบประมาณ และ นโยบาย) ปัจจยัด้านกระบวนการ (8 สาระ ตวัช้ีวดั คือ 
เป้าหมาย เทคโนโลยี โครงสร้าง จิตสังคม กลยทุธ์ จดัองคก์าร ภาวะผูน้ า และการควบคุม) ปัจจยัผล 
(3 สาระ ตัวช้ีวดั คือ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลท่ีตามมา) ส่งผลต่อการบริหารจัดการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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อจัฉรา ยุทธมนตรี (2554) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านการประเมินระดบัดีมาก จ านวน 29 โรงเรียน ประชากรท่ีใช้คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จ านวน 145 คน และผูป้ฏิบติัการสอน จ านวน 4,955 คน เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบวา่  
1. การวางแผนงานดา้นวิชาการ แต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการวางแผนงานดา้นวิชาการ 

ประกอบดว้ยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มากท่ีสุด  
2. การบริหารและพฒันาหลกัสูตร กรรมการบริหารหลกัสูตรของโรงเรียน ประกอบดว้ย

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มากท่ีสุด 
3. การจดัการเรียนการสอน แนวปฏิบติัในการจดัครูให้รับผิดชอบงานสอน ใช้วิธีการจดั

ตามความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้อน 
4. การนิเทศการศึกษาเพื่อพฒันาครู มีการนิเทศการศึกษาเพื่อพฒันาครู โดยด าเนินการให้

ครู-อาจารย ์มีส่วนร่วมในการจดัการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
5. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความ

หลากหลายและเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 
6. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส่งเสริมการเรียนการสอน 

ตามประมวลการเรียนในหลกัสูตรใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
7. การแนะแนว มีการแนะแนวการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ผู ้เรียนพัฒนาการเรียนเต็ม

ประสิทธิภาพ รู้จกัแสวงหาความรู้ และวางแผนการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. การร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน มีการร่วมมือในการ

พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน เพื่อพฒันาวชิาการ ช่วยเหลือในดา้นวชิาการแก่สมาชิก
ดว้ยกนั 

9. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพทางวิชาการ โรงเรียนมีการส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพทางวชิาการ 

10. การวดัและประเมินผลงานทางวิชาการ มีการรายงานผลการวดัผล ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนน าผลการวดัผลและประเมินผลไปใชเ้พื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ครู 
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มุกดา เลขะวิพัฒน์ (2555) ศึกษาการพฒันาระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียน 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงบรรยาย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการ
สถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้รับอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดจากตวัแปรการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบติั ระบบ
องคก์ารเพื่อความเป็นเลิศของของโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีค่าน ้ าหนกัตวัแปร
สูงสุดจากตวัแปรด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร รองลงมาคือตวัแปรด้านการจดัการเรียนรู้ และ
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงระบบองคก์ารประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ปัจจยัป้อน ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย คุณลกัษณะผูน้ า ทกัษะการบริหาร ความ
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี พฤติกรรมผูน้ า ด้านบุคลากรครูและบุคคลทางการ
ศึกษา ประกอบดว้ย ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ คุณลกัษณะครู แรงจูงใจ ระบบบริหารการศึกษา
ของ อปท. และอาคารสถานท่ี 
  2. กระบวนการแปรรูป ประกอบดว้ยความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั การ
ใชท้กัษะความสามารถดา้นการบริหารและการปฏิบติั การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณและ
ด าเนินงานระบบบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสาร การบริหารการเปล่ียนแปลง การด าเนินงาน
ตามระบบการบริหารการศึกษาของ อปท. การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการสาระในหลกัสูตร
กา้วไปสู่อาเซียน การใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา การใชแ้หล่งเรียนรู้ การใชอ้าคารสถานท่ี การใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รทางศาสนา สถาบนั
ทางการศึกษาอ่ืนๆ การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ความร่วมมือของเครือข่าย ความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน 

3. ผลผลิต ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู คุณภาพการปฏิบติังานของครู 
ความเจริญงอกงามและมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ความสามารถในการคิดเป็น และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ศิริมา เนตรสุวรรณ (2555) ศึกษาการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
จ านวน 226 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ แบ่งเป็นด้านต่างๆ 17 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การพฒันาหลกัสูตร ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
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ภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ ดา้นการ
จดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการ ดา้นการคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้น
โรงเรียน และดา้นการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
วชิาการในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

บุญช่วย ดวงเพ็ญ (2555) ศึกษาการบริหารวิชาการสู่อาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีษะเกษ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีษะเกษ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 32 โรงเรียน จ านวนตวัอย่าง 265 คน โดยใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารวิชาการสู่
อาเซียน ในด้านต่างๆ 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน ดา้นการประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนจดัการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ศรีษะเกษ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีษะเกษ จ าแนกตามประสบการณ์ดา้นการบริหาร
วชิาการทั้ง 12 ดา้น โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

สุนันทา สังขทัศน์ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard เพื่อ 1) ศึกษา
องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชแ้นวคิด 
Balanced Scorecard และ 2) พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) วิธีการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์และก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard กบัหลกับริหารเชิงระบบ (System Approach) 2) การวิเคราะห์
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ความเหมาะสมของรูปแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard และ 3) การตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบและพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใชแ้นวคิด Balanced Scorecard และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)  
 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard ได้แก่ มิติดา้นการเงิน มิติดา้น
กระบวนการภายใน มิติดา้นผูเ้รียน และมิติดา้นการเรียนรู้และเติบโต โดยมีการบูรณาการหลกัการ
บริหารเชิงระบบ ท่ีมีปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) มีตวัแปรทั้งส้ิน 103 ตวัแปรเป็นกระบวนการบริหาร และการพฒันารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard 
ประกอบด้วยองค์ประกอบดงักล่าว ท่ีบูรณาการเขา้กบัหลกัการบริหารเชิงระบบ ซ่ึงได้แก่ ปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ เป็นรูปแบบท่ีเป็นไปได ้มีประโยชน์และมีความเหมาะสม
ในการน าไปใช ้ 
 ในส่วนมิติของกระบวนการภายใน ประกอบดว้ย 1) การจดัวางโครงสร้างองคก์ารแบบกล
ยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 2) การพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น เป็นการบูรณาการการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 3) การ
จดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้และทกัษะในการท างานหรือศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ 4) การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 5) การใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีใน
การบริหารและการเรียนการสอน 6) การใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง 7) 
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 8) การร่วมมือกบัเครือข่ายในการวางแผนก าหนดนโยบายด าเนินการบริหาร
สถานศึกษา และ 9) การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพนัธ์ จิตอาสาท่ีดี 
 อุมาวดี เกิดพร้อม (2556) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
องคก์ารในอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ และการ
พฒันารูปแบบการบริหารความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลุ่มท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
ผูบ้ริหารและพนักงานในบริษทัประกันภัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบวิเคราะห์เน้ือหา 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และแบบตรวจสอบรูปแบบ ผล
การศึกษาพบว่า 1) ระดบัคุณลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ขององค์การในอุตสาหกรรม



150 
 

ประกนัภยัไทย ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานในอุตสาหกรรมประกนัภยัไทยตอ้งการ ในระบบยอ่ยดา้น
การเรียนรู้ ระบบย่อยด้านองค์การ ระบบย่อยดา้นคน ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้าน
เทคโนโลยี ในภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง 2) รูปแบบการบริหารความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย ประกอบดว้ยการบริหารระบบทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ในระบบยอ่ย
ดา้นการเรียนรู้ ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร ระบบยอ่ยดา้นคน ระบบยอ่ยดา้นความรู้ และระบบยอ่ยดา้น
เทคโนโลยี ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม/ทีม และองค์การ 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบมีเป้าหมายในการบริหารความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความ
ย ัง่ยนืขององคก์าร มีความเหมาะสมต่อองคก์ารในอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย 

อาจินต์ จรูญผล (2556) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนแรกใช้การ
วิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จทาง
วิชาการ จ านวน 12 คน ขั้นตอนต่อมาใช้เทคนิคเดลฟายจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 20 คน ขั้นตอน
สุดทา้ยใชแ้บบสอบถามจากผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ จ านวน 
400 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การ
น าองค์การทางวิชาการ การวางแผนการบริหารวิชาการเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้รียน การวดั การ
วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ดา้นวิชาการ การมุ่งเน้นบุคลากร ระบบและกระบวนการบริหาร 
และการมุ่งเนน้ผลลพัธ์การด าเนินงานวชิาการ 

สุพัศพงษ์  อนุชิตโสภาพันธ์ุ (2556) ศึกษาปัจจยัและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลยั ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารงาน
วิชาการ  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด าเนินการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั ได้แก่ ประชากรใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 7 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 1 คน 
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 3 คน ครูผูส้อน 178 คน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ส านกังานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 ทั้ งหมด 203 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัการ
บริหารงานวิชาการและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ใช้แบบสอบถามทั้ งส้ิน 203 ฉบบั 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั สรุปไดว้า่ 
1. ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตามความคิ ดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการ แต่ละดา้น 5 ดา้น พบว่า ปัจจยัการบริหารงานวิชาการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดา้นชุมชน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นทรัพยากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ด้านครูผูส้อน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้านผูบ้ริหาร และดา้นสภาพของ
โรงเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน พบวา่ ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกตามประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ แต่ละดา้น 6 ดา้น พบวา่ ประสิทธิผล การบริหารงานวชิาการท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผนงานวิชาการ กบั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการนิเทศการศึกษา มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการประเมินผล มีประสิทธิผลอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการบริหาร
จดัการหลกัสูตร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

วรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและครูผูส้อน ใน
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในรอบสอง ระหวา่งปีการศึกษา 2549-2553 ท่ีมีผลการประเมินในระดบัดี หรือดีมากทุกมาตรฐาน
จ านวน 8 โรงเรียน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน และครูผูส้อน จ านวน 270 คน 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน และดา้นความส าเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
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2. ปัจจยัการบริหารงานของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ปัจจยั เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สภาวะแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา การบริหารงาน
ของสถานศึกษา และพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ปวีณา เหล่าลาด (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ครูผูส้อน จ านวน 339 คน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียสัน และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากคะแนนสูงสุดได้แก่ ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านครูผูส้อน ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานท่ี ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และดา้นผูป้กครองและชุมชน 

เขษมสร โข่งศรี (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรได้แก่ บุคลากรของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือจากตวัอยา่ง 233 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ และ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติและแบบขั้นตอน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นครูผูส้อน ด้านผูบ้ริหาร ดา้นความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความพร้อมอาคารสถานท่ี ดา้นจดัการงบประมาณ และดา้นส่ือวสัดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารวชิาการไดด้งัตารางท่ี 11 
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ตารางที ่11 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการ 
 

นักวชิาการ สัมพนัธ์ทางตรง สัมพนัธ์ทางอ้อม 
ปราณี ชมภูทอง (2551) ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร 

อาจารย ์
มนูญ พนัธ์หล่อ (2553) ผูบ้ริหาร 

ครูผูส้อน 
อาคารสถานท่ี 

 

วาสนา เขม็วรรณ (2554) ผูบ้ริหาร 
แหล่งเรียนรู้ 

 

บุญเสริม ทองศรี (2554) ครูผูส้อน 
สภาพแวดลอ้ม 
ผูบ้ริหาร 

 

มุกดา เลขะวพิฒัน์ (2555) ผูบ้ริหาร 
บุคลากรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหาร 
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

วรวทิย ์กุลจิรกาญจน์ (2557) ครูผูส้อน 
แหล่งเรียนรู้ 
ผูบ้ริหาร 

 

ปวณีา เหล่าลาด (2557) ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 
อาคารสถานท่ี 

 

เขษมสร โข่งศรี (2558) ครูผูส้อน 
ผูบ้ริหาร 
อาคารสถานท่ี 
วสัดุอุปกรณ์ 
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จากตารางท่ี 11 กล่าวได้ว่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วชิาการ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ความสัมพนัธ์โดยตรง ไดแ้ก่  
- ผูบ้ริหาร  
- ครูผูส้อน  
- อาคารสถานท่ี  
- วสัดุอุปกรณ์ 

2. ความสัมพนัธ์โดยออ้ม ไดแ้ก่  
- ผูบ้ริหาร  
- ครูผูส้อน  
- บุคลากรทางการศึกษา 

  ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการ 4 
ปัจจยัเท่านั้น ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูส้อน สภาพแวดล้อม และวสัดุอุปกรณ์ ไม่ได้กล่าวถึงบุคลากร
ทางการศึกษา ดงันั้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการโดยออ้มในการวจิยัคร้ังน้ี จึงมี
เพียง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และผูส้อน 



 
 

 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 
ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และเพื่อพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

ในบทน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีส าคญั ประกอบดว้ยแบบแผนการวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวิจยั
คร้ังน้ีแบ่งการด าเนินการวจิยัออกเป็น 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เอกสาร การสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ การ
สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
สัมมนาผูเ้ก่ียวขอ้ง และการรายงานผล สามารถแสดงเป็นรายละเอียดขั้นตอนการวจิยั และแผนภาพขั้นตอน
การวจิยั ดงัน้ี 
 
1. ขั้นตอนที ่1 กำรวเิครำะห์เอกสำร  

ในขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทฤษฏี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จากนั้นน ามาวิเคราะห์และสรุป
เป็นกรอบแนวคิดส าหรับใชใ้นการด าเนินการวจิยัในขั้นตอนต่อไป 
 
2. ขั้นตอนที ่2  กำรสัมมนำผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ ด าเนินการโดยบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มี
หนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิร่วมประชุมสัมมนา จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิทางการ
บริหารการศึกษาต ารวจ และผูท้รงคุณวุฒิทางการสอน ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลางและศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูอ้  านวยการดูแลการประชุม เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาขอบเขตการด าเนินงาน และกรอบแนวคิดระบบการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจเบ้ืองตน้ ก่อนการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั  
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3. ขั้นตอนที ่3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  
จากการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิท าให้ไดเ้คร่ืองมือ 4 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบ

ประเมินความสามารถในการปฏิบติัราชการ แบบประเมินจิตส านึก ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ และ
แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอยูจ่ริงหรือสภาพการปฏิบติัจริง ซ่ึงมีวธีิการสร้างในแต่ละส่วนดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือส ำหรับทดสอบประสิทธิผลของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ 
1.1 แบบทดสอบควำมรู้ทำงวชิำกำร 
เน่ืองจากในปัจจุบนัแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจไดจ้ดัสร้างแบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ

ข้ึนมาเอง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามภารกิจหนา้ท่ีของหน่วยงาน แต่ท าใหไ้ม่สามารถน ามาใชใ้นการวดั
ประสิทธิผลของนกัเรียนนายสิบโดยรวมได ้จึงตอ้งสร้างให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ท่ีใช้
วดัและน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกนัได ้โดยทัว่ไปในการสร้างแบบทดสอบจะกระท าเป็น
แบบทดสอบรายวิชาตามปกติ แต่ในการท าวิจยัคร้ังน้ีหากสร้างเป็นรายวิชาก็จะท าให้เกิดความ
ซ ้ าซ้อนในการทดสอบ เน่ืองจากนกัเรียนนายสิบต ารวจได้ทดสอบประจ าภาคเรียนไปแล้ว และ
จะตอ้งใชเ้วลาในการทดสอบใหม่เป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงใชว้ธีิการสร้างเป็นแบบทดสอบรวมเป็น
รายหมวดวิชา ซ่ึงมีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัหลกัสูตร แต่เน่ืองจากในหลกัสูตรไม่ไดมี้การก าหนด
จุดประสงคห์มวดวชิา เพียงแต่ไดก้ าหนดจุดประสงคร์ายวิชาไว ้จึงตอ้งจดัท าจุดประสงคห์มวดวิชา
ก่อนแลว้จึงสร้างแบบทดสอบรายหมวดวชิา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใชจุ้ดประสงคร์ายวชิาเป็นหลกัในการสร้างแบบทดสอบ  
2) น าจุดประสงคร์ายวชิาในหมวดวชิาเดียวกนัมารวมกนั 
3) ตดัจุดประสงคท่ี์ซ ้ ากนัออก  
4) พิจารณาค่าน ้าหนกัของแต่ละหมวดวชิาในหลกัสูตร 
5) ท าแบบทดสอบรายขอ้ตามจุดประสงค์หมวดวิชา โดยจ านวนขอ้สอบแต่ละหมวดวิชา

จะตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์มวดวิชา และเป็นสัดส่วนสัมพนัธ์กบัค่าน ้ าหนกัของหมวดวิชา เช่น 
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป มีค่าน ้าหนกัร้อยละ 14 มีจุดประสงคห์มวดวิชาดา้นความรู้ ความจ า และ
ความเขา้ใจ จ านวน 8 ขอ้ ดงันั้นจ านวนขอ้สอบจึงมีประมาณ 8 ขอ้ หรือประมาณร้อยละ 14 ของ
จ านวนขอ้สอบทั้งหมด เป็นตน้ ซ่ึงหมวดวิชาท่ีตอ้งใชแ้บบทดสอบในการวดัความรู้มี 6 หมวดวิชา 
ได้แก่ หมวดการศึกษาทัว่ไป หมวดกฎหมาย  หมวดการบริหารงานต ารวจ หมวดการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม หมวดการสืบสวน และหมวดการจราจร ส่วนหมวดการฝึกต ารวจจะใช้
แบบประเมินในการวดัความรู้และความสามารถ และแบบทดสอบรายขอ้น้ีเป็นแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ ์จึงตอ้งมีการน าไปหาค่า IOC ความยากของขอ้สอบ และความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ ต่อไป 
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6) หาค่าความตรงของแบบทดสอบ (index of item-objective congruence : IOC) เพื่อหา
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์หมวดวิชา ปกติแลว้จะให้คณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปในการตรวจสอบโดยใหเ้กณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ซ่ึงแบบทดสอบใน
การวจิยัคร้ังน้ีมีจ านวน 6 หมวดวิชา (จ านวน 93 ขอ้) จึงใชผู้เ้ช่ียวชาญ 6 คน เป็นผูต้รวจสอบ เพื่อจะ
น าไปใชท้ดลองกบัผูท่ี้เพิ่งส าเร็จการศึกษาจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ โดยผูว้จิยัไดท้  าหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนในหมวดวิชาต่างๆ ใหก้รุณาหาค่าความเท่ียงตรงถูกตอ้ง
ของแบบทดสอบนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
ใหค้ะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0    ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์
ดงัน้ี 

ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 ส าหรับขอ้ค าถามในการวิจยัในขั้นตอนน้ี ปรากฏวา่มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 ทุกขอ้ 
ซ่ึงแสดงว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ สอดคล้องกับจุดประสงค์หมวดวิชา สามารถน าไปเป็น
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ภาควชิาการของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้ 

7) น าแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์หมวดวิชา จ านวน 93 ขอ้ ไปหาค่าความ
เช่ือมัน่  (reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีคลา้ยคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างการวิจยั จ  านวน 30 คน จากนั้นใช้วิธีของ The Kuder-Richardson formula 21 (KR-21) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ 0.76  

ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์นายต ารวจปกครองนกัเรียนนายสิบ 
ให้น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณลกัษณะใกล้เคียงกับประชากร โดยได้
คดัเลือกนกัเรียนนายสิบต ารวจสังกดักองบญัชาการต ารวจนครบาลท่ีฝากเรียนไวท่ี้ศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจกลาง กองร้อยท่ี 2 (จากทั้งหมด 3 กองร้อย) จ านวน 30 คน ซ่ึงสอบภาควชิาการเสร็จส้ินแลว้ 
ก าลงัอยู่ในระหว่างการฝึกบูรณาการและกิจกรรมเสริมคร้ังท่ี 2 เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม กระจายตามผลการสอบภาควชิาการ (ท่ีมีคะแนนเตม็ 3,200 คะแนน) ดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีผลการสอบภาควชิาการระดบัดีมาก (คะแนนรวม
มากกวา่ 2,840 ข้ึนไป) จ านวน 10 คน 



158 

 

2. กลุ่มท่ี 2 เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีผลการสอบภาควิชาการระดบัดี (คะแนนรวมอยู่
ระหวา่ง 2,760 – 2,840) จ านวน 10 คน 

3. กลุ่มท่ี 3 เป็นนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีผลการสอบภาควิชาการระดบัพอใช้ (คะแนน
รวมนอ้ยกวา่ 2,760 ลงมา) จ านวน 10 คน 

การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ซ่ึงมีจ านวน 93 ข้อ ก าหนดใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการแจกแบบทดสอบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มอบให้นายต ารวจ
ปกครองเป็นผูน้ าไปให้นกัเรียนนายสิบต ารวจตอบแบบทดสอบ ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในขั้นตอนน้ี คือ
ความตั้งใจในการตอบค าถามให้ตรงกบัความรู้ท่ีผูต้อบมีอยา่งจริงจงั เน่ืองจากผูต้อบอาจคิดวา่ไม่มี
ผลต่อการศึกษาของตนเองจึงอาจไม่ตั้งใจในการตอบค าถาม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดแ้จง้ให้นายต ารวจ
ปกครองท าความเขา้ใจกบัผูต้อบให้ตั้งใจตอบให้ค  าตอบตรงตามความรู้ของตนให้มากท่ีสุด เพื่อให้
ผลการวจิยัถูกตอ้งและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัรุ่นนอ้งได ้

ผลการท าแบบทดสอบภาควชิาการ 93 ขอ้ ปรากฏผลวา่กลุ่มท่ีมีผลการสอบภาควชิาการท่ีมี
คะแนนสูงสามารถท าแบบทดสอบได้คะแนนสูง กลุ่มท่ีมีผลการสอบภาควิชาการท่ีมีคะแนน
รองลงมา ก็ท  าแบบทดสอบไดค้ะแนนรองลงมาตามล าดบัสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบทดสอบกลุ่มท่ี 1 (ระดบัดีมาก) มีคะแนนเฉล่ีย 45 
2. ผูต้อบแบบทดสอบกลุ่มท่ี 2 (ระดบัดี) มีคะแนนเฉล่ีย 42 
3. ผูต้อบแบบทดสอบกลุ่มท่ี 3 (ระดบัพอใช)้ มีคะแนนเฉล่ีย 38 
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ทั้งฉบบัได ้0.75 โดยแบบทดสอบทุกขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเกินกวา่ 0.7 ทุกขอ้ จึงอยู่
ในเกณฑท่ี์สามารถน าไปใชท้ดสอบไดจ้ริง 

8) น าแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์มวดวิชา จ านวน 93 ขอ้ ไปท าการหาความ
ยากของขอ้สอบ (Item Difficulty : Pi) โดยแบบทดสอบทุกขอ้มีค่า Pi อยูร่ะหวา่ง 0.50  -  0.70 แสดง
ใหเ้ห็นวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป สามารถน าไปใชท้ดสอบไดจ้ริง 

 
1.2 แบบประเมินผล 
1.2.1 กำรสร้ำงแบบประเมินกำรบูรณำกำรภำควชิำกำร 
หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ ก าหนดให้มีกิจกรรมบูรณาการหลงัจากเสร็จส้ินการศึกษา

ภาคทฤษฎีแลว้ ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบติับูรณาการความรู้จากภาควชิาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึก
ปฏิบติั มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบติังานในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยการจ าลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั (Learning by Doing) 
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อาทิ สถานีต ารวจจ าลอง การพนนั ยาเสพติด สถานบริการ การจราจร ภาษาองักฤษ เด็กและความ
รุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดลอ้มจบักุมคนร้าย ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

1) การสร้างแบบประเมินเบ้ืองตน้ เน่ืองจากกิจกรรมบูรณาการเป็นกิจกรรมกลุ่ม ดงันั้นการ
ประเมินผลกิจกรรมบูรณาการใชแ้บบประเมินกลุ่ม ซ่ึงแบบประเมินควรเป็นแบบประเมินมาตรฐาน
กลาง ท่ีใชว้ดัและน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกนัได ้โดยหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินเดิมก าหนด
ไว ้6 ข้อ ซ่ึงครอบคลุมตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจแล้ว แต่ผูว้ิจ ัยได้
ปรับปรุงใหม่ให้ขอ้ค าถามชดัเจน โดยแยกแต่ละจุดประสงค์ท่ีถามในแบบประเมินให้เป็นค าถาม
ยอ่ยได ้8 ขอ้ 

2) การหาค่าความตรงของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) เพื่อ
หาสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคห์มวดวิชา โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ 6 คน เป็นผูต้รวจสอบ
เช่นเดียวกบัแบบทดสอบความรู้ เพื่อจะน าไปปรับปรุงใชใ้นการประเมินนกัเรียนนายสิบต ารวจ คร้ัง
ต่อไป 

3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้การประเมิน เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ จากนั้นน าผล
คะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับ
แบบทดสอบ  

4) ผลการค านวณคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในขั้นตอนน้ี ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 
0.50-1.00 ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงวา่มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์ลกัสูตร สามารถ
น าไปเป็นแบบประเมินกิจกรรมบูรณาการของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้ 

 
1.2.2 แบบประเมินกำรฝึก 
วชิาการฝึกของหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ มี 5 วิชา ประกอบดว้ย การฝึกตามแบบฝึก

ต ารวจ การยงิปืนพก ยทุธวธีิต ารวจ 1-2 และวทิยาศาสตร์การกีฬาส าหรับต ารวจ  
1) การสร้างแบบประเมินเบ้ืองตน้ตามจุดประสงค์ภาคการฝึก โดยจ านวนขอ้การประเมิน

จะตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงค ์ดงันั้นจ านวนขอ้การประเมินในส่วนน้ีมี 31 ขอ้  
2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) 

เพื่อหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้การประเมินกบัจุดประสงคภ์าคการฝึก โดยให้คณะผูเ้ช่ียวชาญ 5 
คนเป็นผูต้รวจสอบ โดยผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอผูเ้ช่ียวชาญหาค่าความเท่ียงตรง
ถูกตอ้งของแบบประเมินนกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้การประเมิน 
เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
โดยก าหนดเกณฑเ์ช่นเดียวกบัแบบทดสอบ  



160 

 

3) ส าหรับขอ้การประเมินในการวจิยัในขั้นตอนน้ี ปรากฏวา่มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 
ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงวา่มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หลกัสูตร สามารถน าไปเป็น
แบบประเมินการฝึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้

 
1.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรฝึกหัดปฏิบัติรำชกำร 
1) ใช้จุดประสงค์ด้านการฝึกหัดปฏิบติัราชการในแต่ละด้าน เป็นหลักในการท าแบบ

ประเมิน ไดแ้ก่ ดา้นธุรการ ดา้นป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ดา้นสืบสวน และดา้นจราจร 
รวม 4 ดา้น โดยจ านวนขอ้การประเมินตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงค ์ดงันั้นจ านวนขอ้การประเมินใน
ส่วนน้ีมี 40 ขอ้  

2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) 
เพื่อหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้การประเมินกบัจุดประสงคภ์าคการฝึก โดยให้คณะผูเ้ช่ียวชาญ 3 
คนตวัแทนจาก 3 กองบญัชาการต ารวจเป็นผูต้รวจสอบ โดยผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูค้วบคุมการฝึกหดัปฏิบติัราชการของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ใหก้รุณาหาค่าความ
เท่ียงตรงถูกตอ้งของแบบประเมินนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้การประเมิน เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ จากนั้นน าผล
คะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับ
แบบทดสอบ ซ่ึงขอ้ค าถามในการวจิยัในขั้นตอนน้ี ปรากฏวา่มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 ทุกขอ้ 
ซ่ึงแสดงว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได ้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หมวดวิชา สามารถน าไปเป็นแบบ
ประเมินการฝึกหดัปฏิบติัราชการของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้ 

 
1.2.4 แบบประเมินจิตส ำนึก 
1) สร้างแบบประเมินรายข้อตามจุดประสงค์ด้านจิตส านึก โดยจ านวนขอ้การประเมิน

จะตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงค ์ดงันั้นจ านวนขอ้การประเมินในส่วนน้ีมี 18 ขอ้  
2) หาค่าความตรง (validity) ของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) 

เพื่อหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้การประเมินกบัจุดประสงคด์า้นจิตส านึก โดยให้คณะผูเ้ช่ียวชาญ 
3 คนตัวแทนจาก 3 กองบัญชาการต ารวจเป็นผู ้ตรวจสอบ โดยผู ้วิจัยได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูค้วบคุมการฝึกหดัปฏิบติัราชการของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ใหก้รุณา
หาค่าความเท่ียงตรงถูกตอ้งของแบบประเมินนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

3) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้การประเมิน เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ จากนั้นน าผล
คะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับ
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แบบทดสอบ ซ่ึงขอ้ค าถามในการวจิยัในขั้นตอนน้ี ปรากฏวา่มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 ทุกขอ้ 
ซ่ึงแสดงว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได ้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หมวดวิชา สามารถน าไปเป็นแบบ
ประเมินจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้  
 

2. เคร่ืองมือส ำหรับสอบถำมปัจจัยทีม่ีอยู่จริงหรือสภำพกำรปฏิบัติจริง 
2.1 กำรสร้ำงแบบสอบถำม โดยน าผลจากการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิน ามาวิเคราะห์  โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้นแสดงใน
ตารางท่ี 12 ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริง/ระดบัการปฏิบติัจริงของปัจจยั
การบริหารงานวชิาการ ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น เก่ียวกบัปัจจยัของ
การบริหารงานวชิาการในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายเปิด  

 
ตำรำงที ่12 โครงสร้างตวัแปรท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น 
 

ปัจจัยหรือสภำพกำรปฏิบัติจริง ตัวแปร 
1. ดา้นผูบ้ริหาร 1.1 ภาวะผูน้ า 
 1.2 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 1.3 การบริหารวชิาการ   
 1.4 ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2. ดา้นผูส้อน 2.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 2.2 ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ 
 2.3 แรงจูงใจ 
 2.4 พฤติกรรมการสอน 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.1 การใชอ้าคารสถานท่ี 
 3.2 การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
4. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 4.2 การมีวสัดุอุปกรณ์ 
 4.2 การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
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2.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม

ครบถ้วนของเน้ือหา ในประเด็นและสาระส าคญัตรงตามผลท่ีตอ้งการวดั รวมทั้งความถูกต้อง
เหมาะสมของส านวนภาษาและน าไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

2. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยป์รึกษา ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่
ละกลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มครู/อาจารย ์และกลุ่มบุคลากร จ านวนกลุ่มละ 3 ท่าน รวมเป็น 9 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเน้ือหา โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) เพื่อจะ
น าไปใช้ทดลองกบันกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ใหก้รุณาหาค่าความเท่ียงตรงถูกตอ้งของแบบสอบถาม  

3. ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อการประเมิน เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ จากนั้นน าผล
คะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับ
แบบทดสอบ ซ่ึงขอ้ค าถามในการวจิยัในขั้นตอนน้ี ปรากฏวา่มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 ทุกขอ้ 
สามารถน าไปเป็นแบบสอบถามเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 
ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติได ้

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักเรียนนายร้อย
ต ารวจ จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็นบุคลากรผูเ้ขา้รับ
การศึกษาอบรมของหน่วยศึกษาอบรมของต ารวจ เช่นเดียวกบัศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  

5. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม จากนั้นใชว้ิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) คะแนนแต่ละขอ้
ต้องไม่ต ่ากว่า 0.70 ซ่ึงผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม จ านวน 97 ข้อ โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ทั้งฉบบัได้ 
0.75 โดยแบบสอบถามทุกขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเกินกวา่ 0.7 ทุกขอ้ จึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถ
น าไปใชส้อบถามไดจ้ริง 

6. น าผลการวิเคราะห์มาเป็นขอ้มูลจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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4. ขั้นตอนที ่4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
4.1 กำรทดสอบควำมรู้ทำงวชิำกำร 

1. ผูว้จิยัท าหนงัสือเสนอไปยงัผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบท่ีผ่านการปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ 
พร้อมน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัส่งดว้ยตนเองพร้อมช้ีแจง
รายละเอียดของแบบทดสอบใหก้บัผูค้วบคุมการทดสอบและแจง้ก าหนดวนัรับแบบทดสอบคืน 

3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 10 แห่ง จ  านวน

รวม 3,646 คน  
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 10 แห่ง 

ค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ใช้ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05 
สามารถค านวณหาขนาดตวัอยา่งได ้366 ตวัอยา่ง ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม กระจายตามผล
การสอบภาควิชาการให้ครอบคลุมทุกระดบัในจ านวนประมาณใกลเ้คียงกนั เช่น ระดบัเรียนดีมาก 
ดี และพอใช ้จ านวนตวัอยา่งนกัเรียนนายสิบแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตำรำงที ่13 จ  านวนตวัอยา่งนกัเรียนนายสิบต ารวจในการทดสอบความรู้ทางวชิาการ 
 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจ จ ำนวนทั้งหมด จ ำนวนตัวอย่ำง 
- กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง  358 35 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1  358 35 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 2 299 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 3  396 40 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4  400 40 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 250 26 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 6 300 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7 489 50 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8 และ 9 296 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 500 50 

รวม 3,646 366 
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4. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบทดสอบ จากนั้นบนัทึกขอ้มูลจากแบบทดสอบลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 
5. การประมวลผลคะแนนจากแบบทดสอบ ซ่ึงมี 93 ขอ้ ไดค้  านวณผลออกเป็นร้อยละ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการค านวณของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ใหส้ามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้
 
4.2 กำรประเมินควำมสำมำรถทำงกำรฝึกหัดปฏิบัติรำชกำร 

1. ผูว้จิยัท าหนงัสือเสนอไปยงัผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การขอข้อมูลคะแนนการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นคะแนนของนักเรียนนายสิบต ารวจในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจนั้น 

2. ค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ี
จะยอมรับได ้0.05 สามารถค านวณหาขนาดตวัอย่างได ้366 ตวัอย่าง เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
โดยจ านวนตวัอยา่งแต่ละศูนยฝึ์กอบรมจะมีจ านวนเท่ากบัการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 

3. ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

 
4.3 กำรประเมินจิตส ำนึกของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ 

1. ผูว้ิจยัท าหนงัสือเสนอไปยงัผูบ้ริหารสถานีต ารวจท่ีนกัเรียนนายสิบต ารวจไปฝึก
ปฏิบติัราชการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประเมินจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีไปฝึกปฏิบติั
ราชการท่ีสถานีต ารวจนั้นเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ โดยการใชแ้บบประเมินท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2. ค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ี
จะยอมรับได้ 0.05 สามารถค านวณหาขนาดตวัอย่างได้ 366 ตวัอย่าง จ  านวนตวัอย่างแต่ละศูนย์
ฝึกอบรมจะมีจ านวนเท่ากับการทดสอบความรู้ทางวิชาการ มีวิธีการเลือกตวัอย่างในเขตกรุงเทพฯ 
ก าหนดเจาะจงเลือกทุกกองบงัคบัการต ารวจนครบาล รวม 9 กองบงัคบัการ กองบงัคบัการละ 1 สถานี
ต ารวจนครบาล รวม 9 สถานี สถานีละ 4  คน รวม 35 ตวัอยา่ง ส่วนในเขตต่างจงัหวดั ก าหนดเจาะจงทุก
หน่วยงานระดบัต ารวจภาคทั้งประเทศ รวม 9 ภาค แต่ละภาคก าหนดหน่วยงานระดบักองบงัคบัการทุก
จงัหวดั จงัหวดัละ 3 – 5 คน ยกเวน้ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีเพียง 3 จงัหวดั จึง
ก าหนดจงัหวดัละ 17 คน เพื่อให้ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 366 ตวัอยา่ง เท่ากบัการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
จ านวนตวัอยา่งส าหรับการประเมินจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจ แสดงดงัตารางท่ี 14  
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ตำรำงที ่14 จ  านวนตวัอยา่งนกัเรียนนายสิบต ารวจในการประเมินจิตส านึก 
 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจ จ ำนวนกอง
บังคับกำร 

จ ำนวนแต่ละ
กองบังคับกำร 

จ ำนวนตัวอย่ำง 

- กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง  9 4 35 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 1  9 4 35 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 2 8 4 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 3  8 5 40 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4  12 4 40 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 8 4 26 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 6 9 4 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7 8 6 50 
- ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8 และ 9 11 3 30 
- ศูนยฝึ์กอบรมศูนยป์ฏิบติัการต ารวจ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

3 17 50 

รวม 3,646  366 
 
3. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากสถานีต ารวจ มาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
4.4 กำรสอบถำมสภำพกำรปฏิบัติ/สภำพควำมเป็นจริงของปัจจัย 

1. ผูว้จิยัท าหนงัสือเสนอไปยงัผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ 
พร้อมน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัส่งดว้ยตนเองพร้อมช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถามใหก้บัผูต้อบแบบสอบถามและแจง้ก าหนดวนัรับแบบสอบถามคืน 

3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ จ านวน 10 

แห่ง รวม 3,646 คน  
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กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนนายสิบต ารวจ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
จ านวน 10 แห่ง ค านวณหาขนาดตวัอยา่งจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ได ้366 ตวัอยา่ง ตามตารางท่ี 14 

4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม จากนั้นบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

 
5. ขั้นตอนที ่5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์สภาพการปฏิบติั/สภาพความเป็นจริงของปัจจยั สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)   
2. การวิเคราะห์สภาพประสิทธิผล สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  

ซ่ึงไดป้รับสเกลคะแนนของแบบทดสอบใหเ้ป็นค่าเดียวกบัแบบประเมิน โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลง
ค่า ดงัน้ี 

ค่าคะแนน 81 – 100  เท่ากบัการประเมินระดบั 5 
ค่าคะแนน 61 – 80  เท่ากบัการประเมินระดบั 4 
ค่าคะแนน 41 – 60  เท่ากบัการประเมินระดบั 3 
ค่าคะแนน 21 – 40  เท่ากบัการประเมินระดบั 2 
ค่าคะแนน 0 – 20  เท่ากบัการประเมินระดบั 1 

3. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ 
3.1 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใช้ คือ 

ค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่า t  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) 

3.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
สถิติท่ีใช ้คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( r ) 

4. เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ น าปัจจยัท่ีส่งผลมาท าเป็นระบบการบริหารวชิาการส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ (ฉบบัร่าง) โดยเรียงตามระดบัน ้าหนกัของสภาพการปฏิบติั/สภาพความเป็นจริงแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผล 
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6. ขั้นตอนที ่6 กำรสรุปผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลปัจจยัแต่ละดา้นท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

ด้านผูบ้ริหาร ด้านผูส้อน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านวสัดุอุปกรณ์ และด้านประสิทธิผลของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ จ าแนกเป็นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และปัจจยัผลผลิต โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่าน ตามทฤษฎีระบบ น ามาท าเป็นระบบการบริหารงานวชิาการ ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ฉบบั
ร่าง) เรียงตามค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยั โดยใชแ้นวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008) 

  
7. ขั้นตอนที ่7 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู้เกีย่วข้อง  

เป็นการจดัการสนทนากลุ่ม ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์บุคลากร และพี่เล้ียงนกัเรียนนาย
สิบต ารวจฝึกปฏิบติังานท่ีสถานีต ารวจ จ านวน 9 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลในระดบัท่ีมีความสมบูรณ์มาก
ข้ึน และเพื่อใหไ้ดร้ะบบการบริหารงานวชิาการท่ีเหมาะสม ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
 1. บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ท าหนงัสือเสนอไปยงัผูบ้ริหารกองบญัชาการ
ศึกษา ผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ และผูบ้ริหารสถานีต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเชิญร่วมสนทนากลุ่ม 

2. ผูว้ิจยัจดัการสนทนากลุ่ม ระหวา่ง ผูป้ฏิบติั และผูบ้ริหาร จ านวนรวม 9 คน เพื่อพิจารณา
ระบบการบริหารงานวชิาการส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ (ฉบบัร่าง) ในประเด็นต่อไปน้ี 

2.1 ความเหมาะสมของระบบการบริหารวชิาการ 
2.2 ความเป็นไปไดใ้นการน าระบบการบริหารวชิาการไปใช ้
2.3 ความเป็นประโยชน์ของระบบการบริหารวชิาการ 
2.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3. การคดัเลือกผูร่้วมสนทนากลุ่มดงัน้ี 
3.1 ตวัแทนผูบ้ริหารกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีสามารถน า

ผลการวจิยัเสนอใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติพิจารณาน าไปใชไ้ด ้เป็นประธานการประชุม   
3.2 ตวัแทนผูบ้ริหาร ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ท่ี รับผิดชอบด้านงานวิชาการ 

จ านวน 2 คน 
3.3 ตวัแทนผูบ้ริหาร ของกองบญัชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบดา้นพฒันาหลกัสูตร 

จ านวน 1 คน 
3.4 ตัวแทนผูบ้ริหาร ของกองบัญชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน 
3.5 ตวัแทนอาจารย ์ของกองบญัชาการศึกษา จ านวน 1 คน 
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3.6 ตวัแทนอาจารย ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จ านวน 1 คน 
3.7 ตวัแทนผูบ้ริหารฝ่ายบริการการศึกษา ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จ านวน 1 คน 
3.8 ตวัแทนผูป้ระเมินประสิทธิผลนักเรียนนายสิบต ารวจ  จากสถานีต ารวจท่ี

นกัเรียนนายสิบต ารวจไปฝึกปฏิบติังาน 1 คน  
4. การประเมินระบบการบริหารงานวชิาการ 
4.1 สร้างแบบประเมินระบบเบ้ืองตน้ เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้น

การน าไปใช ้และประโยชน์ ของระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ โดยน าประเด็นจากการสนทนากลุ่มมารวมกบัรูปแบบของระบบท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเป็นขอ้
ค าถามได ้7 ขอ้ 

2) การหาค่าความตรงของแบบประเมิน (index of item-objective congruence : IOC) เพื่อ
หาสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคใ์นการประเมิน โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คน เป็นผูต้รวจ
พิจารณาค่าความตรง ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้การประเมิน เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ 
จากนั้ นน าผลคะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยก าหนดเกณฑ์
เช่นเดียวกบัแบบทดสอบ  

3) ผลการค านวณคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในขั้นตอนน้ี ปรากฏว่ามีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 
0.50-1.00 ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ สอดคล้องกบัจุดประสงค์ในการประเมิน 
สามารถน าไปเป็นแบบประเมินระบบการบริหารวชิาการท่ีผูว้ิจยัท าข้ึนได ้ 

4) ผูว้จิยัน าแบบประเมิน ไปใหผู้เ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ตอบแบบประเมิน 
5) ผูว้ิจยัน าแบบประเมินท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม จากนั้นบนัทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์
ขอ้มูล 
 
8. ขั้นตอนที ่8 จัดท ำรำยงำนระบบกำรบริหำรงำนวชิำกำร  

การจดัท ารายงานระบบการบริหารงานวิชาการ ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ โดยการน า
ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ท่ีไดจ้ากการสัมมนามาวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) สรุปประเด็นสาระส าคญั มาปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารงานวชิาการ ส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ (ฉบบัร่าง) ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากข้ึน เพื่อเป็นรายงานการวิจัยระบบการ
บริหารงานวชิาการ ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 
ขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยั สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 16  
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ภำพที ่16 ขั้นตอนการวจิยั 

8. จัดท ำรำยงำน 
ปรับปรุงแกไ้ขระบบการบรหิารงานวชิาการ ใหส้มบรูณ ์

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

7 กำรจดัสมัมนำผู้เกีย่วขอ้ง 
ผู้ปฏิบตัิและผูบ้รหิาร พิจารณาระบบการบริหารงานวิชาการ 

ที่เหมาะสม 

ข้อแนะน าปรับปรุงระบบ
การบรหิารงานวิชาการ 

6. สรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้มลู 
น าข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์มาจดัท า 

เป็นระบบการบริหารงานวิชาการ 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
(ฉบับรา่ง) 

5. วิเครำะหข์้อมูล 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ ์

สภาพการปฏิบัต ิ
สภาพประสิทธผิล 
และคา่สหสมัพันธ ์

4. เก็บรวบรวมข้อมลู 
ประชากร (นักเรยีนนายสิบต ารวจ) 

แฟ้มข้อมลู 
จากเครื่องมอืการวิจยั 

3. สร้ำงเคร่ืองมอืและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
น าผลจากการสัมมนาผู้ทรงคณุวุฒิน ามาก าหนดโครงสร้างของตัวแปร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย 

กรอบแนวคิด 

1. วิเครำะห์เอกสำร 
ศึกษาสภาพปจัจุบนัของการบรหิารงานวิชาการ 

ของศูนยฝ์ึกอบรมต ารวจ 

2. สมัมนำผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบและพิจารณาขอบเขตการด าเนนิงาน 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการ 

กรอบของปจัจัยทีส่่งผล 
ต่อการบริหารงานวิชาการ 



 
 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 
ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และเพื่อพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1 สถานสภาพของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

1.1 สภาพการปฏิบติั 
1.2 สภาพประสิทธิผล  
1.3 อตัลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

 ส่วนที ่2 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ 
2.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
2.2 ค่าสหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
2.3 จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ  
2.4 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะจากค าถามปลายเปิด 

ส่วนที ่3 พฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผล  
ส่วนที ่4 สรุปประเด็นการสนทนากลุ่ม และประเมินระบบการบริหารงานวชิาการ 
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1. ส่วนที ่1 สถานสภาพของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
1.1 สภาพการปฏิบัติเกีย่วกบัปัจจัยด้านต่าง  ๆของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาและประมวลแนวความคิดจากแนวคิดทฤษฎี นกัวชิาการ ผลงานวจิยั 
แลว้น ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
1) สภาพการปฏิบัติเกีย่วกบัปัจจัยด้านต่าง  ๆของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจในภาพรวม 

สภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจในภาพรวม สามารถแสดงได ้
ในตารางท่ี 15 

 
ตารางที ่15 สภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง  ๆของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจในภาพรวม 

(N = 366) 
ปัจจยั  �̅� S.D. ระดบั 

ผูบ้ริหาร  4.05 0.49 มาก 
ผูส้อน  3.94 0.46 มาก 
สภาพแวดลอ้ม  3.66 0.61 มาก 
วสัดุอุปกรณ์  3.66 0.59 มาก 
 เฉล่ีย 3.83 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 แสดงขอ้มูลสภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจใน
ภาพรวม พบว่า สภาพการปฏิบติัของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจในภาพรวม สูงท่ีสุดได้แก่ ผูบ้ริหาร (4.05) 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูส้อน (3.94) สภาพแวดลอ้ม (3.66) และวสัดุอุปกรณ์ (3.66) 
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2) สภาพการปฏิบัติด้านผู้บริหารในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ  
สภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหารในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แสดงในตารางท่ี 16 

 
ตารางที ่16 สภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหารในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  

(N = 366) 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร  �̅� S.D. 

1. ภาวะผู้น า    
 1.1 มีความมัน่ใจในตนเอง  4.00 0.49 
 1.2 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์  3.89 0.59 
 1.3 มีความอดทนต่อภาวะกดดนั  4.00 0.56 
 1.4 มีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ  3.97 0.63 
 1.5 มีวสิัยทศัน์  4.06 0.57 
 1.6 อุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร  3.93 0.67 
 1.7 มีความคิดริเร่ิม  3.93 0.60 
 1.8 มีการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร  3.95 0.57 
 1.9 มีมนุษยสัมพนัธ์  4.06 0.54 
 1.10 ยดึระบบคุณธรรมในการบริหารงาน  4.00 0.54 
  เฉล่ีย  3.97 0.45 
2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ    
 2.1 มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  4.16 0.63 
 2.2 มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน  4.11 0.60 
 2.3 มีการก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั  4.10 0.60 
 2.4 มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย  4.10 0.61 
 2.5 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ  3.99 0.68 
 2.6 มีกลไกการก ากบัติดตาม  3.98 0.63 
 2.7 มีการควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย  4.04 0.57 
  เฉล่ีย  4.07 0.55 
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ตารางที ่16 สภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหารในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  (ต่อ) 
(N = 366) 

  �̅� S.D. 

3. การบริหารวชิาการ    
 3.1 มีการวางแผน  4.13 0.67 
 3.2 มีการก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรใหช้ดัเจน  3.99 0.67 
 3.3 มีการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบ  4.01 0.64 
 3.4 มีเอกภาพด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั  4.04 0.60 
 3.5 มีการประสานงานความสามคัคี   4.00 0.69 
 3.6 มีการติดตามและประเมินผล  3.97 0.68 
  เฉล่ีย  4.03 0.59 
4. ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ี    
 4.1 มีความเสียสละ  4.08 0.67 
 4.2 มีความซ่ือสัตย ์  4.13 0.64 
 4.3 มีความยติุธรรม มีเหตุผล   4.10 0.63 
 4.4 มองโลกในแง่ดี  4.04 0.62 
 4.5 วางตวัเป็นกลาง  4.13 0.64 
 4.6 มีความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน  4.18 0.63 
 4.7 มีความห่วงใยผูร่้วมงาน  4.12 0.66 
  เฉล่ีย  4.11 0.58 
  เฉล่ียรวมดา้นผูบ้ริหาร  4.05 0.49 

 
จากตารางท่ี 16 แสดงขอ้มูลสภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหารในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

พบว่า สภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหารซ่ึงมี 4 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (4.05) โดยสภาพการ
ปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี (4.11 ) รองลงมาไดแ้ก่ การ
น านโยบายสู่การปฏิบติั (4.07) การบริหารงานวชิาการ (4.07) และภาวะผูน้ า (3.97)  
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สภาพการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านภาวะผูน้ า คือ ความมีวิสัยทศัน์ และมี
มนุษยสัมพนัธ์ (4.06) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่ใจในตนเอง ความอดทนต่อภาวะกดดนั และการยึด
ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน (4.00) ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร (3.95) การอุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากรและความคิดริเร่ิม (3.93) และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(3.89) ตามล าดบั 

สภาพการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบติั คือ การ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (4.16) รองลงมาไดแ้ก่ ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.11) การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาร่วมกันและการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย  (4.10) การควบคุมดูแลการ
ด าเนินการตามนโยบาย (4.04) การส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ (3.99) และกลไกการก ากบั
ติดตาม (3.98) ตามล าดบั 

สภาพการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นการบริหารงานวิชาการ คือ การวางแผน 
(4.13) รองลงมาไดแ้ก่ เอกภาพด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั (4.04) การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบ (4.01) การประสานงานความสามคัคี (4.00) การก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรให้ชัดเจน 
(3.99) และการติดตามและประเมินผล (3.97) ตามล าดบั 

สภาพการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แบบอยา่งท่ีดี คือ ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน (4.18) รองลงมาไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยแ์ละการวางตวัเป็น
กลาง (4.13) ความห่วงใยผูร่้วมงาน (4.12) ความยุติธรรม มีเหตุผล (4.10) ความเสียสละ (4.08) และ
การมองโลกในแง่ดี (4.04) 

 
3) สภาพการปฏิบัติด้านผู้สอนในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

สภาพการปฏิบติัดา้นผูส้อนในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แสดงในตารางท่ี 17 
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ตารางที ่17 สภาพการปฏิบติัดา้นผูส้อนในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ   
(N = 366) 

ปัจจัยด้านผู้สอน  �̅� S.D. 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล    
 1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม   4.04 0.56 
 1.2 มีความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน  4.00 0.62 
 1.3 มีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี  4.09 0.60 
 1.4 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  3.97 0.60 
 1.5 ใฝ่หาความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั  3.95 0.63 
 1.6 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  4.05 0.59 
 1.7 มีการดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์  4.01 0.62 
 1.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์  3.93 0.65 
 1.9 มีความยติุธรรมต่อผูเ้รียน  3.99 0.59 
  เฉล่ีย  4.00 0.50 
2. ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ    
 2.1 มีวฒิุการศึกษาตรงกบัรายวชิาท่ีสอน  3.89 0.72 
 2.2 เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  3.99 0.66 
 2.3 มีความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ  3.93 0.64 
 2.4 มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร  3.95 0.61 
 2.5 มีประสบการณ์ดา้นการสอน  3.92 0.61 
 2.6 สามารถออกแบบการเรียนรู้  3.80 0.69 
 2.7 สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวชิา  3.85 0.66 
  เฉล่ีย  3.90 0.56 
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ตารางที ่17 สภาพการปฏิบติัดา้นผูส้อนในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  (ต่อ) 
(N = 366) 

ปัจจัยด้านผู้สอน  �̅� S.D. 

3. แรงจูงใจ    
 3.1 ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน  4.00 0.63 
 3.2 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู  4.03 0.59 
 3.3 มีความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันาผูเ้รียน  4.02 0.60 
 3.4 มีความตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา  4.00 0.58 
 3.5 อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู  3.84 0.68 
  เฉล่ีย  3.98 0.53 
4. พฤติกรรมการสอน    
 4.1 จดัเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการ

ต่างๆ 
 3.78 0.60 

 4.2 ใชค้วามรู้ความสามารถของตนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 3.89 0.54 

 4.3 จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  3.78 0.62 
 4.4 ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการ

เรียนรู้ 
 3.84 0.61 

 4.5 เลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม  3.91 0.60 
 4.6 มีวธีิการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย  3.88 0.66 
 4.7 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  3.86 0.58 
 4.8 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  3.95 0.57 
 4.9 มีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  3.96 0.59 
 4.10 มีการประเมินผลการเรียนรู้  3.95 0.62 
 4.11 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน

การสอน 
 3.92 0.67 

  เฉล่ีย  3.89 0.49 
  เฉล่ียรวมดา้นผูส้อน  3.94 0.46 
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จากตารางท่ี 17 แสดงขอ้มูลสภาพการปฏิบติัด้านผูส้อนในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
พบว่า สภาพการปฏิบติัด้านผูส้อนซ่ึงมี 4 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (3.94) โดยปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล (4.00) รองลงมาไดแ้ก่ แรงจูงใจ (3.98) ความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ (3.90) และ พฤติกรรมการสอน (3.89)  

สภาพการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล คือ ความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี (4.09) รองลงมาไดแ้ก่ มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี (4.05) คุณธรรมจริยธรรม (4.04) การ
ดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์(4.01) ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน (4.00) ความยุติธรรม
ต่อผูเ้รียน (3.99) การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (3.97) การใฝ่หาความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยั (3.95) และการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์(3.93) ตามล าดบั 

สภาพการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูส้อน ดา้นความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  คือ เขา้ใจการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน (3.99) รองลงมาไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร (3.95) 
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ (3.93) ประสบการณ์ดา้นการสอน (3.92) วุฒิการศึกษาตรง
กบัรายวิชาท่ีสอน (3.89) ความสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา (3.85) และความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ (3.80) ตามล าดบั 

สภาพการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูส้อน ดา้นแรงจูงใจ คือ ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (4.03) 
รองลงมาได้แก่ ความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันาผูเ้รียน (4.02) การปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานและความตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา (4.00) และการอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่ง
วชิาชีพครู (3.84) 

สภาพการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูส้อน ด้านพฤติกรรมการสอน คือ มนุษยสัมพนัธ์ต่อ
ผูเ้รียน (3.96) รองลงมาได้แก่ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(3.95) การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน (3.92) การเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอน
อย่างเหมาะสม (3.91) การใช้ความรู้ความสามารถของตนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (3.89) วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย (3.88) การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน (3.86) เทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ (3.84) การจดัเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวิทยาการต่างๆ และ
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน (3.78) ตามล าดบั 
 
4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทีม่ีอยู่ในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แสดงในตารางท่ี 18 
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ตารางที ่18 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
(N = 366) 

ด้านสภาพแวดล้อม  �̅� S.D. 

1. อาคารสถานที่    
 1.1 มีความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน  3.82 0.75 
 1.2 มีความแขง็แรงทนทาน   3.86 0.73 
 1.3 มีความพร้อมใชง้าน  3.80 0.69 
 1.4 มีการก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม  3.68 0.74 
 1.5 มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ  3.62 0.74 
 1.6 มีการดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์  3.65 0.73 
 1.7 มีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ  3.67 0.68 
 1.8 มีการใชอ้ยา่งคุม้ค่า  3.77 0.70 
  เฉล่ีย  3.73 0.61 
2. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา    
 2.1 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ  3.55 0.83 
 2.2 มีสนามกีฬา  3.68 0.76 
 2.3 มีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ  3.50 0.78 
 2.4 มีหอ้งสมุด  3.61 0.89 
 2.5 มีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย  3.55 0.87 
 2.6 มีการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้  3.60 0.78 
 2.7 มีการจดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
 3.65 0.75 

 2.8 มีการตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้  3.62 0.79 
  เฉล่ีย  3.59 0.71 
  เฉล่ียรวมดา้นสภาพแวดลอ้ม  3.66 0.61 

 
จากตารางท่ี 18 แสดงขอ้มูลปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  

พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มซ่ึงมี 2 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.66) ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ อาคารสถานท่ี (3.73) รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ (3.59)  
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ปัจจยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นอาคารสถานท่ี คือ มีความแข็งแรงทนทาน (3.86) รองลงมาไดแ้ก่  
ความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน (3.82) ความพร้อมใชง้าน (3.80) การใชอ้ยา่งคุม้ค่า (3.77) และการ
ก าหนดการใช้ท่ีเหมาะสม (3.68) ระบบการป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ (3.67) การดูแล
รักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ (3.65) และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ (3.62) ตามล าดบั 

ปัจจยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดดา้นแหล่งเรียนรู้  คือ สนามกีฬา (3.68) รองลงมาไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (3.65) การตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ (3.62) ห้องสมุด (3.61) การ
วางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ (3.60) แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและหลากหลาย (3.55) และ
สวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ (3.50) ตามล าดบั 

 
5) ปัจจัยด้านวสัดุอุปกรณ์ทีม่ีอยู่ในภาพรวม ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ  

ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แสดงในตารางท่ี 19 
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ตารางที ่19 ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
(N = 366) 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ N �̅� S.D. 

1. การมีวสัดุอุปกรณ์    
 1.1 มีจ  านวนอยา่งเพียงพอ  3.50 0.75 
 1.2 มีความปลอดภยั  3.72 0.70 
 1.3 มีความยดืหยุน่ ใชป้ระโยชน์หลายๆ อยา่งได ้  3.76 0.66 
 1.4 มีประสิทธิภาพในการท างาน  3.83 0.61 
 1.5 มีความเหมาะสมในการใชง้าน  3.78 0.64 
 1.6   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  3.51 0.99 
 1.7   มีอินเทอร์เน็ต  3.72 0.73 
  เฉล่ีย  3.69 0.60 
2. การใช้วสัดุอุปกรณ์    
 2.1  มีการน ามาใชว้างแผนงานดา้นวชิาการ  3.70 0.65 
 2.2  มีการน ามาใชใ้นการบริหารงานวชิาการ  3.67 0.65 
 2.3  มีการน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน  3.67 0.66 
 2.4  มีการน ามาใชป้ระเมินผล  3.68 0.70 
 2.5  มีการน ามาใชว้จิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  3.53 0.82 
 2.6  มีการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้  3.55 0.81 
  เฉล่ีย  3.63 0.66 
  เฉล่ียรวมดา้นวสัดุอุปกรณ์  3.66 0.59 

 
จากตารางท่ี 19 แสดงขอ้มูลปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในภาพรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

พบวา่ ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ซ่ึงมี 2 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.66) ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยูใ่นภาพรวมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การมีวสัดุอุปกรณ์ (3.69) รองลงมาคือ การใชว้สัดุอุปกรณ์ (3.63)  

ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านการมีวสัดุอุปกรณ์ คือ มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.83) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมในการใช้งาน (3.78) ความยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่างได้ 
(3.76) อินเทอร์เน็ตและความปลอดภยัในการใชว้สัดุอุปกรณ์ (3.72) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.51) และ
จ านวนวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ (3.50) ตามล าดบั 
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ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นการใช้วสัดุอุปกรณ์ คือ น ามาใช้ในการวางแผนงานดา้นวิชาการ 
(3.70) รองลงมาไดแ้ก่ การน ามาใช้ประเมินผล (3.68) การน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการและ
จดัการเรียนการสอน (3.67) การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพใชก้ารได ้(3.55) และการน ามาใชว้ิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา (3.53) ตามล าดบั 
 
1.2 สภาพประสิทธิผล  

การวดัประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ โดยน าแนวคิดเกณฑท่ี์มีประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ของ Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel (2005) และนักวิชาการอีกหลายท่านมา
พิจารณาร่วมกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ แลว้
ก าหนดเป็นความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ แสดงในตารางท่ี 20 โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่20 ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
(N = 366) 

ประสิทธิผล  �̅� S.D. ระดับ 
 - ความรู้  3.25 0.61 ปานกลาง 
 - ความสามารถ  4.78 0.44 มากท่ีสุด 
 - จิตส านึก  4.66 0.48 มากท่ีสุด 
 เฉล่ีย  4.23 0.32 มาก 

 
จากตารางท่ี 20 แสดงขอ้มูลประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ พบวา่ประสิทธิผลของศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (4.23) โดยความรู้ของนกัเรียนนายสิบต ารวจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3.25) ความสามารถและจิตส านึกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (4.78 และ 4.66)  

ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจแต่ละศูนยฝึ์กอบรม ปรากฏในภาคผนวก 
 
1.3 อตัลกัษณ์ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ  

ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นสถาบนัท่ีพฒันาและเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคล ท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยผูผ้า่นการฝึกอบรมจาก
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จะตอ้งมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต ารวจดีสู่สังคม โดยศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจพฒันาและเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. ด้านความรู้ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นสถาบนัมุ่งมัน่เสริมสร้างปัญญา พฒันาความรู้ดา้น
วชิาการ เช่ียวชาญกฎหมาย 

2. ด้านความสามารถศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นสถาบนัสร้างความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ
ต ารวจ เช่ียวชาญยุทธวธีิ และปฏิบติัการ ฝึกใหเ้หมือนจริงสร้างความช านาญในวชิาชีพ มีทกัษะการ
ต่อสู้ป้องกนั ยิงปืนเป็นเลิศ แกร่งกลา้และเช่ียวชาญดา้นการฝึก กา้วทนัเทคโนโลยี มุ่งสู่ความเป็น
สากล 

3. ด้านจิตส านึก ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นสถาบนัผลิตต ารวจอาชีพท่ียึดมัน่คุณธรรม มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและวินยัเป็นเลิศ มีจิตอาสาพร้อมท่ีจะบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่
ประชาชน 

4. ด้านร่างกาย ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นสถาบนัท่ีพฒันาร่างกาย  ให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง  
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ส่วนที ่2 วเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ ( r ) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 

ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ในภาพรวม ปรากฏผลตามตารางท่ี 21 
 

ตารางที ่21 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ ของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ในภาพรวม  

(N  =  366) 
 ผู้บริหาร ผู้สอน สภาพแวดล้อม วสัดุอุปกรณ์ ประสิทธิผล 

- ผู้บริหาร 1.000 0.617** 0.415* 0.471** 0.843** 
- ผู้สอน  1.000 0.563** 0.586** 0.715** 
- สภาพแวดล้อม   1.000 - 0.520** 
- วสัดุอุปกรณ์    1.000 0.510** 

 
 จากตารางท่ี 21 แสดงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ 
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ พบว่าตวัแปรท่ีสังเกตไดท่ี้ส่งผลสูงท่ีสุดต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ คือ ดา้นผูบ้ริหาร (0.843) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นผูส้อน (0.715) ดา้น
สภาพแวดลอ้ม (0.520) และดา้นวสัดุอุปกรณ์ (0.510) 
 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของ
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจในภาพรวม ปรากฏผลดงัภาพท่ี 17    
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ภาพที ่17 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ในภาพรวม 

ด้านสภาพ 
แวดล้อม 
(3.66) 

อาคารสถานท่ี (3.73) 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (3.59) 
 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ(4.07) 

ภาวะผู้น า (3.98) 

ด้าน 
ผู้บริหาร 
(4.05) 

การบริหารวิชาการ (4.03) 

ความมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (4.11) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล (4.00) 

ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ (3.90) ด้าน 
ผู้สอน 
(3.94) 

แรงจูงใจ (3.98) 

พฤติกรรมการสอน (3.89) 

ประสิทธิผลของ
ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 
(4.23) 

นักเรียนนายสิบต ารวจที่มีความรู้ (3.25) 

นักเรียนนายสิบต ารวจที่มีความสามารถ (4.78) 

นักเรียนนายสิบต ารวจที่มีจติส านกึ (4.66) 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ ์
(3.66) 

การมีวัสดุอุปกรณ ์(3.69) 

การใช้วัสดุอุปกรณ ์(3.63) 
 

0.6
17

**
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จากภาพท่ี 17  แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วชิาการรวม ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย 4 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การน านโยบายสู่การปฏิบติั การบริหารงานวชิาการ และความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นทั้ง
ความสัมพนัธ์โดยตรง (0.843) และผา่นทางผูส้อน (0.617) สภาพแวดลอ้ม (0.415) และวสัดุอุปกรณ์ (0.471) 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผูส้อน ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจโดยตรง (0.715) และผา่นทางสภาพแวดลอ้ม (0.563) และวสัดุอุปกรณ์ (0.586)  ส่วนปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 
และด้านวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัย่อย 2 ปัจจยั ได้แก่ การมีและการใช้วสัดุอุปกรณ์ ต่างมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจโดยตรง (0.520 และ 0.510 ตามล าดบั)  
 
2.2 ค่าสหสัมพนัธ์ของปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 

ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ปรากฏตามตารางท่ี 22 
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ตารางที ่22 สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
 

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

Lea01 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** 

Lea02  1.000 0.863** 0.752** 0.615** 0.422** 0.464** 0.471** 0.469** 0.299** 0.434** 0.470** 0.727** 

Lea03   1.000 0.717** 0.587** 0.406** 0.438** 0.474** 0.433** 0.294** 0.426** 0.453** 0.699** 

Lea04    1.000 0.565** 0.338** 0.480** 0.383** 0.374** 0.207** 0.274** 0.324** 0.642** 

Tea01     1.000 0.704** 0.640** 0.710** 0.498** 0.453** 0.511** 0.613** 0.734** 

Tea02      1.000 0.709** 0.708** 0.401** 0.504** 0.368** 0.510** 0.623** 

Tea03       1.000 0.738** 0.307** 0.341** 0.251** 0.419** 0.601** 

Tea04        1.000 0.578** 0.602** 0.554** 0.660** 0.707** 

Pla01         1.000 0.700** 0.705** 0.782** 0.665** 

Pla02          1.000 0.705** 0.728** 0.598** 

Equ01           1.000 0.763** 0.636** 

Equ02            1.000 0.690** 
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จากตารางท่ี 22 แสดงข้อมูลสหสัมพนัธ์ของตัวแปรสังเกตได้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ พบวา่ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 12 ตวั
แปร ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( r ) พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมด 144 
คู่ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสถิติส าคญัท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมี
ความสัมพนัธ์ (r) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีขนาดของ
ความสัมพนัธ์ (r) ตั้งแต่  0.207 ถึง 0.863 โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ดงัน้ี 
 ตวัแปรท่ีสังเกตได้ด้านผูบ้ริหารท่ีส่งผลสูงท่ีสุดต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ คือการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รองลงมาได้แก่ ภาวะผูน้ า การ
บริหารงานวชิาการ  และความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามล าดบั 
 ตวัแปรท่ีสังเกตไดด้า้นผูส้อนท่ีส่งผลสูงท่ีสุดต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการสอน ความรู้/
ประสบการณ์วชิาชีพ และแรงจูงใจ ตามล าดบั 
 ตวัแปรท่ีสังเกตไดด้า้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลสูงท่ีสุดต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ คืออาคารสถานท่ี รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 ตวัแปรท่ีสังเกตไดด้า้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส่งผลสูงท่ีสุดต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ คือ การใชว้สัดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ การมีวสัดุอุปกรณ์ 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของผูบ้ริหารท่ีมีค่าสูงสุดคือ การน านโยบายสู่การปฏิบติักบัการ

บริหารงานวิชาการ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.863 รองลงมา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ ากบัการน านโยบายสู่การ
ปฏิบติั และการน านโยบายสู่การปฏิบติักบัความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.752 เท่ากนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของผูส้อนท่ีมีค่าสูงสุดคือ แรงจูงใจกบัพฤติกรรมการสอน มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.738 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการสอน มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.710 ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพกบัแรงจูงใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.709 และ 
ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพกบัพฤติกรรมการสอน มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.708 ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของสภาพแวดลอ้ม มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.700  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของวสัดุอุปกรณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.763  
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สหสัมพนัธ์ของประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ ( r ) ของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม

ต ารวจ  ปรากฏตามตารางท่ี 23 
 
ตารางที ่23 สหสัมพนัธ์ของประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ  

(N = 366) 
ปัจจัย  ความรู้ ความสามารถ จิตส านึก 

ความรู้  1.00 -0.01 0.24** 
ความสามารถ   1.00 0.20 
จิตส านึก    1.00 

 
 จากตารางท่ี 23 แสดงขอ้มูลสหสัมพนัธ์ของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบว่าผลการ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จ านวน 3 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ และจิตส านึก ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ความรู้มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัจิตส านึกค่อนขา้งนอ้ย โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.24 แต่
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถ  

 
2.3 การจ าแนกปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ  

การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ มีตวัแปรแฝง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
และดา้นประสิทธิผลของศูนย์ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ท่ีมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูบ้ริหาร ด้านผูส้อน ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านวสัดุอุปกรณ์ เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยน าเข้า และปัจจัยใดเป็น
กระบวนการ โดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน ซ่ึงเม่ือจ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการตามทฤษฎีระบบแลว้ สามารถแบ่งไดโ้ดยเรียงตามค่าน ้ าหนกัของความสัมพนัธ์
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
 
  



189 
 

1. ปัจจัยน าเข้า 
1.1 ปัจจัยน าเข้าด้านผู้บริหาร 

ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ ปรากฏดงัตารางท่ี 24 
 

ตารางที ่24 ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
(N = 366) 

ปัจจัยน าเข้าด้านผู้บริหาร �̅� S.D. 
- ความมัน่ใจในตนเอง 4.00 0.49 
- ความมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 3.89 0.59 
- ความอดทนต่อภาวะกดดนั 4.00 0.56 
- ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 3.97 0.63 
- ความมีวสิัยทศัน์ 4.06 0.57 
- ความคิดริเร่ิม 3.93 0.60 
- การสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร 3.95 0.57 
- มนุษยสัมพนัธ์ 4.06 0.54 
- การยดึระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 4.00 0.34 
- การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ 4.16 0.63 
- การวางแผน 4.13 0.67 
- ความเสียสละ 4.08 0.67 
- ความซ่ือสัตย ์ 4.13 0.64 
- ความยติุธรรม มีเหตุผล  4.10 0.63 
- การมองโลกในแง่ดี 4.04 0.62 
- การวางตวัเป็นกลาง 4.13 0.64 
- ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน 4.18 0.63 
- ความห่วงใยผูร่้วมงาน 4.12 0.66 

 
จากตารางท่ี 24 แสดงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้ดา้นผูบ้ริหาร พบว่า ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูบ้ริหารท่ีมีค่า

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการสูงสุดคือ ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน 
(4.18) รองลงมาไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (4.16) ความซ่ือสัตย ์(4.13) การวางแผน (4.13) 
การวางตวัเป็นกลาง (4.13) ความห่วงใยผูร่้วมงาน (4.13) ความยุติธรรม มีเหตุผล (4.11) ความเสียสละ 
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(4.08) ความมีวิสัยทศัน์ (4.06) มนุษยสัมพนัธ์ (4.06) การมองโลกในแง่ดี (4.04) ความมัน่ใจในตนเอง 
(4.00) ความอดทนต่อภาวะกดดนั (4.00) การยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน (4.00) ความเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร (3.95) ความคิดริเร่ิม (3.93) และ ความมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (3.89) 
 
1.2 ปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูส้อน ปรากฏดงัตารางท่ี 25 
 

ตารางที ่25 ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูส้อน 
(N = 366) 

ปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน �̅� S.D. 
- คุณธรรมจริยธรรม  4.04 0.56 
- ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน 4.00 0.62 
- ความรับผดิชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี 4.09 0.60 
- การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 3.97 0.60 
- มนุษยส์ัมพนัธ์ 4.05 0.59 
- การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์ 4.01 0.62 
- ความยติุธรรมต่อผูเ้รียน 3.99 0.59 
- วฒิุการศึกษาตรงกบัรายวชิาท่ีสอน 3.89 0.72 
- ความเขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3.99 0.66 
- ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 3.93 0.64 
- ความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร 3.95 0.61 
- ประสบการณ์ดา้นการสอน 3.92 0.61 
- ความสามารถการออกแบบการเรียนรู้ 3.80 0.69 
- ความสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวชิา 3.85 0.66 
- ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 4.03 0.59 
- ความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 4.02 0.60 
- ความตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา 4.00 0.58 
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ตารางที ่25 ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูส้อน (ต่อ) 
(N = 366) 

ปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน �̅� S.D. 
- การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวชิาชีพ 3.84 0.68 
- การเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการต่างๆ 3.78 0.60 
- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 3.95 0.57 
- มนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 3.96 0.59 
    

จากตารางท่ี 25 แสดงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้ดา้นผูส้อน พบวา่ปัจจยัน าเขา้ดา้นผูส้อนท่ีมีค่าน ้ าหนกั
สูงสุดคือ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี (4.09) รองลงมาได้แก่ มนุษย์สัมพนัธ์ (4.05) 
คุณธรรมจริยธรรม (4.04) ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (4.03) ความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
(4.02) การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์(4.01)  ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน (4.00) ความ
ตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา (4.00) ความยติุธรรมต่อผูเ้รียน (3.99) ความเขา้ใจการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน (3.99) การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (3.97) มนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน (3.96) 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาการส่ือสาร (3.95) ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ (3.93) 
ประสบการณ์ดา้นการสอน (3.92) วุฒิการศึกษาตรงกบัรายวิชาท่ีสอน (3.89) ความสามารถเช่ือมโยง
เน้ือหาของวิชา (3.85) การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ (3.84) ความสามารถการออกแบบการ
เรียนรู้ (3.80) และการเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการต่างๆ (3.78) 

 
1.3 ปัจจัยน าเข้าด้านสภาพแวดล้อม 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัน าเขา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปรากฏดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที ่26 ปัจจยัน าเขา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(N = 366) 

ปัจจัยน าเข้าด้านสภาพแวดล้อม �̅� S.D. 
- ความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 3.82 0.75 
- ความแขง็แรงทนทาน  3.86 0.73 
- ความพร้อมใชง้าน 3.80 0.69 
- การก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม 3.68 0.74 
- การมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 3.62 0.74 
- การดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ 3.65 0.73 
- การมีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตราย

ต่างๆ 
3.67 0.68 

- การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ 3.55 0.83 
- การมีสนามกีฬา 3.68 0.76 
- การมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ 3.50 0.78 
- การมีหอ้งสมุด 3.61 0.89 
- การมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย 3.55 0.87 

 
จากตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลปัจจัยน าเข้าด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ปัจจัยน าเข้าด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงสุดคือ ความแข็งแรงทนทาน (3.86) รองลงมาไดแ้ก่ ความเพียงพอกบั
จ านวนผูเ้รียน (3.82) ความพร้อมใชง้าน (3.80) การมีสนามกีฬา (3.68) การมีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุ
หรืออนัตรายต่างๆ (3.67) มีการดูแลรักษาให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ (3.65) มีการก าหนดการใช้ท่ี
เหมาะสม (3.62) การมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ (3.62) การมีห้องสมุด (3.61) การมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ (3.55) การมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย (3.55) และการมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่น
หยอ่นใจ (3.50) 
 
1.4 ปัจจัยน าเข้าด้านวสัดุอุปกรณ์ 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัน าเขา้ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปรากฏดงัตารางท่ี 27 
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ตารางที ่27 ปัจจยัน าเขา้ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
(N = 366) 

ปัจจัยน าเข้าด้านวสัดุอุปกรณ์ �̅� S.D. 
- การมีจ านวนอยา่งเพียงพอ 3.50 0.75 
- ความปลอดภยั 3.72 0.70 
- ความยดืหยุน่ ในการใชป้ระโยชน์ 3.76 0.66 
- ความมีประสิทธิภาพในการท างาน 3.83 0.61 
- ความเหมาะสมในการใชง้าน 3.78 0.64 
- การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.51 0.99 
- การมีอินเทอร์เน็ต 3.72 0.73 

 
 จากตารางท่ี 27 แสดงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ปัจจยัน าเขา้ดา้นวสัดุอุปกรณ์
ท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงสุดคือ ความมีประสิทธิภาพในการท างาน (3.83) รองลงมาไดแ้ก่ มีความเหมาะสมใน
การใชง้าน (3.78) มีความยดืหยุน่ ในการใชป้ระโยชน์ (3.76) มีความปลอดภยั (3.72) การมีอินเทอร์เน็ต 
(3.72) การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.51) และการมีจ านวนอยา่งเพียงพอ (3.50) 
 
2. กระบวนการ 
2.1 กระบวนการด้านผู้บริหาร 

ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการดา้นผูบ้ริหาร ปรากฏดงัตารางท่ี 28 
  

ตารางที ่28 กระบวนการดา้นผูบ้ริหาร 
(N = 366) 

กระบวนการด้านผู้บริหาร �̅� S.D. 
- อดทนต่อภาวะกดดนั 4.00 0.56 
- เป็นผูน้ าทางวชิาการ 3.97 0.63 
- อุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร 3.93 0.67 
- ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารงาน 4.00 0.54 
- ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน 4.11 0.60 
- ก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั 4.10 0.60 
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ตารางที ่28 กระบวนการดา้นผูบ้ริหาร (ต่อ) 
(N = 366) 

กระบวนการด้านผู้บริหาร �̅� S.D. 
- ส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย 4.10 0.61 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ 3.99 0.68 
- ใชก้ลไกการก ากบัติดตาม 3.98 0.63 
- ควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย 4.04 0.57 
- วางแผนปฏิบติังาน 4.13 0.67 
- ก าหนดหนา้ท่ีบุคลากรอยา่งชดัเจน 3.99 0.67 
- กระจายอ านาจความรับผิดชอบใหผู้ป้ฏิบติั 4.01 0.64 
- มีเอกภาพด าเนินงาน 4.04 0.60 
- ประสานงานความสามคัคี  4.00 0.69 
- ติดตามและประเมินผล 3.97 0.68 

 
จากตารางท่ี 28 แสดงขอ้มูลกระบวนการดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ กระบวนการดา้นผูบ้ริหารท่ีมีค่า

น ้าหนกัสูงสุดคือ การวางแผนปฏิบติังาน (4.13) รองลงมาไดแ้ก่ การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
(4.11) การก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั (4.11) การส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.10) การมี
เอกภาพด าเนินงาน (4.04) การควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย (4.03) การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้ผูป้ฏิบติั (4.01) การยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน (4.00) การประสานงาน
ความสามคัคี (4.00) การส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ (3.99) การก าหนดหน้าท่ีบุคลากรอย่าง
ชดัเจน (3.99) และการติดตามและประเมินผล (3.97) 
 
2.2 กระบวนการด้านผู้สอน 

ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการดา้นผูส้อน ปรากฏดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29 กระบวนการดา้นผูส้อน 
(N = 366) 

กระบวนการด้านผู้สอน �̅� S.D. 
- ใฝ่หาความรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั 3.95 0.63 
- ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ 3.93 0.65 
- ใชค้วามยติุธรรมต่อผูเ้รียน 3.99 0.59 
- เช่ือมโยงเน้ือหาของวชิา 3.85 0.66 
- ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน 4.00 0.63 
- เตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการต่างๆ 3.78 0.60 
- ใชค้วามรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.89 0.54 
- จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.78 0.62 
- ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ 3.84 0.61 
- เลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม 3.91 0.60 
- ถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิการหลากหลาย 3.88 0.66 
- ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 3.86 0.58 
- ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 3.95 0.57 
- ใชม้นุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 3.96 0.59 
- ประเมินผลการเรียนรู้ 3.95 0.62 
- น าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 3.92 0.67 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงขอ้มูลกระบวนการด้านผูส้อน พบว่า กระบวนการด้านผูส้อนท่ีมีค่า

น ้ าหนักสูงสุดคือ ความอดทนต่อภาวะกดดัน (4.00) รองลงมาได้แก่ การปฏิบติัตามนโยบายของ
หน่วยงาน (4.00) การมีความยุติธรรมต่อผูเ้รียน (3.99) ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ (3.97) การมีมนุษย์
สัมพนัธ์กบัผูเ้รียน (3.96) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน (3.95) การประเมินผลการเรียนรู้ 
(3.95) การใฝ่หาความรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั (3.95) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์(3.93) การอุทิศ
เวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร (3.93) การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน (3.92) การ
เลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม (3.91) การใชค้วามรู้ความสามารถของตนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ (3.89) การถ่ายทอดความรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (3.88) การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน (3.86) 
การเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา (3.85) การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ (3.84) การ
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เตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการต่างๆ (3.78) และการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน (3.78) 
 
2.3 กระบวนการด้านสภาพแวดล้อม 

ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการดา้นสภาพแวดลอ้ม ปรากฏดงัตารางท่ี 30 
  

ตารางที ่30 กระบวนการดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(N = 366) 

กระบวนการด้านสภาพแวดล้อม �̅� S.D. 
- ดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ 3.65 0.73 
- ใชอ้ยา่งคุม้ค่า 3.77 0.70 
- ใชห้อ้งสมุด 3.61 0.89 
- ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย 3.55 0.87 
- วางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 3.60 0.78 
- จดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 3.65 0.75 
- ตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ 3.62 0.79 

 
จากตารางท่ี 30 แสดงข้อมูลกระบวนการด้านสภาพแวดล้อม พบว่า กระบวนการด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงสุดคือ การใชอ้ยา่งคุม้ค่า (3.77) รองลงมาไดแ้ก่ การดูแลรักษาให้เอ้ือ
ต่อการใช้ประโยชน์ (3.65) การจดัแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (3.65) การตรวจสอบ
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ (3.62) การใช้ห้องสมุด (3.61) การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ (3.60) 
และการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย (3.55) 
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2.4 กระบวนการด้านวสัดุอุปกรณ์ 
ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปรากฏดงัตารางท่ี 31 
  

ตารางที ่31 กระบวนการดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
(N = 366) 

กระบวนการด้านวสัดุอุปกรณ์ �̅� S.D. 
- ใชค้อมพิวเตอร์ 3.51 0.99 
- ใชอิ้นเทอร์เน็ต 3.72 0.73 
- ใชว้างแผนงานดา้นวชิาการ 3.70 0.65 
- ใชใ้นการบริหารงานวชิาการ 3.67 0.65 
- ใชจ้ดัการเรียนการสอน 3.67 0.66 
- ใชป้ระเมินผล 3.68 0.70 
- ใชว้จิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 3.53 0.82 
- บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้ 3.55 0.81 

 
จากตารางท่ี 31 แสดงขอ้มูลกระบวนการด้านวสัดุอุปกรณ์พบว่า กระบวนการด้านวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงสุดคือ การใชอิ้นเทอร์เน็ต (3.72) รองลงมาไดแ้ก่ การน ามาใชว้างแผนงาน
ดา้นวิชาการ (3.69) การน ามาใช้ประเมินผล (3.68) การน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการ (3.67) 
การน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน (3.67) การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพใชก้ารได ้(3.55) การน ามาใช้
วจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา (3.53) และการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.51) 
 
2.6 การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โดยมี 12 ตวัแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ า  
การน านโยบายสู่การปฏิบติั การบริหารงานวชิาการ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี คุณลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ แรงจูงใจ พฤติกรรมการสอน อาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  การมีวสัดุอุปกรณ์ และ การใชว้สัดุอุปกรณ์ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (MRA : 
Multiple Regression Analysis)  โดยมีผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 32 
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ตารางที ่32 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA) 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

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 

 
จากตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA) พบวา่ R Square = 0.798 แสดง

ว่าตวัแปรอิสระ การใช้วสัดุอุปกรณ์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี ความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แรงจูงใจ การบริหารงานวิชาการ การมีวสัดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ภาวะผูน้ า คุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการสอน และ การน านโยบาย
สู่การปฏิบติั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปัจจยั (Vตาม) ได้ร้อยละ 79.8 และ R Square 
Change = 0.798 แสดงว่า เม่ือเพิ่มตวัแปรอิสระเขา้มาในสมการ R Square จะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 79.8 
เช่นเดียวกนั 
 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) แสดงดงัตารางท่ี 33 
 
ตารางที ่33 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (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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จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ 
ค่า Sig. = 0.000 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ แสดงดงัตารางท่ี 34 

ตารางที ่34 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ 
Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
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 
 - การน านโยบายสู่การปฏิบติั 0.129 0.053 0.157 2.414 0.017 
 - การบริหารงานวชิาการ 0.068 0.047 0.088 1.435 0.153 
 - ความมีคุณธรรม จริยธรรม  

   และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
0.115 0.039 0.149 2.952 0.003 

 - คุณลกัษณะส่วนบุคคล 0.069 0.049 0.078 1.432 0.156 
 - ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ 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 
 - อาคารสถานท่ี 0.093 0.038 0.127 2.420 0.016 
 - แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 0.063 0.033 0.098 1.936 0.054 
 - การมีวสัดุอุปกรณ์ 0.095 0.039 0.126 2.456 0.015 
 - การใชว้สัดุอุปกรณ์ 0.035 0.041 0.051 0.859 0.391 

 
จากตารางท่ี 34 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระพบวา่ ค่า 

Beta ของตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยการน านโยบายสู่การ
ปฏิบติั มีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรปัจจยั (Vตาม) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ตวัแปร ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี อาคารสถานท่ี การมีวสัดุอุปกรณ์  และ ความรู้/ประสบการณ์
วชิาชีพ ตามล าดบั 
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2.4 วเิคราะห์ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด 
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม เก่ียวกบัระบบการบริหารงาน

วชิาการในศูนยฝึ์กอบรมของผูใ้หข้อ้มูล ไดผ้ลดงัน้ี 

1) ปัจจยัสูงสุด คือ นโยบายของผูบ้ริหารสูงสุด เพราะทุกคนตอ้งท าตามนโยบาย 

2) ควรเนน้ความเอาใจใส่และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 

3) ผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ตอ้งมีความรู้ทางวชิาการและประสบการณ์ดา้นการบริหาร 

4) ผูส้อน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์  

5) ควรเนน้คน มากกวา่วสัดุอุปกรณ์ เช่น ในปัจจุบนั ครู/อาจารย ์ยงัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง

สูง นกัเรียนนายสิบต ารวจมีสมาธิการเรียนสั้น ผูบ้ริหารใหม่ขาดวสิัยทศัน์ 

6) ควรเนน้ขวญัและก าลงัใจบุคลากร ควรมีบุคลากรตวัอย่าง ไม่ควรยา้ยผูไ้ม่สมคัรใจไป

ต าแหน่งอ่ืน 

7) ควรเนน้อาคารสถานท่ี วสัดุ งบประมาณ  

 
ส่วนที ่3 ระบบการบริหารงานวชิาการทีม่ีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบทฤษฎีระบบของ Lunenburg (2008) ท่ีกล่าวว่า ระบบ เป็นชุดของ
องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ท่ีตอ้งมีปัจจยัน าเขา้และมีกระบวนการแปรสภาพ
ปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต  

โดยระบบประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1) Inputs (ปัจจยัน าเขา้) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการ

และรองผูบ้งัคบัการ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ปัจจยัดา้นครู/อาจารย์ ปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์  

2) Transformations process (กระบวนการ) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการและรองผูบ้งัคบัการ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ปัจจยัดา้นครู/อาจารย์ ปัจจยัดา้นอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ และปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

3) Outputs (ผลผลิต) ไดแ้ก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และจิตส านึก 
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4) Feedback (ขอ้มูลยอ้นกลบั) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีสะทอ้นกลบัไป
ยงัระบบ เช่น ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานของนายสิบต ารวจท่ี
ส าเร็จการศึกษาอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนผูม้าใชบ้ริการจาก
นายสิบต ารวจท่ีส าเร็จการศึกษาอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งใน
ดา้นการคดัสรรบุคคลเขา้มาฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ และกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้
ผลผลิตคือ นายสิบต ารวจ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และจิตส านึกท่ีดีข้ึนต่อไป 

5) Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) เป็นส่วนท่ีอยูภ่ายนอกศูนยฝึ์กอบรมต ารวจซ่ึงมีความส าคญั
ต่อการท างานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เช่น สภาพสังคมภายนอก กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลย ีและระเบียบของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
 

ปัจจยัการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เรียงตามค่าเฉล่ีย
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จากมากไปหานอ้ย ตามรูปแบบ
ทฤษฎีระบบของ Lunenburg and Ornstein (2008) ปรากฏตามภาพท่ี 18 (หนา้ 205) 
 
4. ส่วนที ่4 สรุปประเด็นการสนทนากลุ่ม และประเมินระบบ 
4.1 ผลการสนทนากลุ่ม 

จากการสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ สามารถสรุปประเด็นการสนทนากลุ่ม ไดด้งัน้ี 

1) ข้อควรน ามาอภิปราย 
1.1) โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีไม่มีต าแหน่งอาจารยป์ระจ า หรือศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ

ท่ีมีภารกิจพิเศษหลากหลายทั้งภารกิจภายในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเองหรือภารกิจนอกศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจนั้น อาจเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีท าให้ประสิทธิผลทางวิชาการหรือการทุ่มเททางดา้นวิชาการนอ้ย
กวา่ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอ่ืน 

1.2) ผลการเรียนของแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจต่างกนัอยา่งชดัเจน ส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก
ปัจจยัน าเขา้ เช่น แหล่งท่ีมาของนกัเรียนท่ีสอบผา่นเขา้มาได ้นกัเรียนนายสิบต ารวจของบางศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจจบปริญญาตรีมาแลว้จ านวนมาก แต่บางศูนยส่์วนใหญ่จบระดบั ม.6 เป็นตน้ 

1.3) คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ อาจจะไม่ส่งผลต่อเร่ืองของการ
บริหารวิชาการมาก เพราะผูบ้ริหารไม่ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบันกัเรียน แต่จะไปส่งผลกบัการ
บริหารงานในภาพรวมของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
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1.4) ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเหมือนกบัข้ึนการบงัคบับญัชา 2 แหล่งคือ การบริหารงานบุคคล
ข้ึนอยูก่บักองบญัชาการต ารวจภูธรภาคและการบริหารการศึกษาข้ึนอยูก่บักองบญัชาการศึกษา ท า
ใหก้ารบริหารงานไปคนละทิศทาง 

2) ข้อควรเน้นหรือเสนอในการน าเสนอรายงาน 
2.1) ปัจจยัท่ีมีคะแนนมาก เป็นจุดเด่นของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีตอ้งเสนอแนะให้มีการ

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ส่วนปัจจยัใดท่ีมีคะแนนนอ้ยก็ควรเสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 
2.2) จากการท่ีแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจมีนโยบายแตกต่างกนั เน่ืองจากข้ึนอยู่กบัแต่ละ

กองบญัชาการ ดงันั้นจึงควรเน้นว่าการท่ีแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจต่างบริหารงานวิชาการกนัเอง 
ท าใหป้ระสิทธิผลแตกต่างกนัมาก 

2.3) ปัจจุบนัแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจออกขอ้สอบกนัเอง จึงควรเนน้การใชข้อ้สอบกลาง
เพื่อความเป็นมาตรฐาน และควรก าหนดมาตรการมิใหข้อ้สอบร่ัวไหลดว้ย 

2.4) ควรเสนอแนะศูนยฝึ์กอบรมต ารวจให้มีการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการ
หรือโมดูลมากข้ึน นอกเหนือจากการบรรยาย และให้น าทฤษฎีการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
เช่น เร่ืองจ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง หรือจ านวนอาจารยต่์อนกัเรียน 

2.5) เสนอแนะศูนยฝึ์กอบรมต ารวจให้จดัหาส่ือท่ีน าเสนอภาพและเสียง เพื่อให้การเรียน
การสอนดีข้ึน 

2.6) สภาพแวดล้อมและวสัดุเป็นส่ิงส าคญั แต่ส่วนใหญ่ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองบญัชาการ  จึงควรเสนอแนะกองบญัชาการว่าควรพิจารณาให้มี
งบประมาณสนบัสนุนใหม้ากข้ึน 

2.7) เสนอแนะส านกังานต ารวจแห่งชาติ วา่ผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้ริหารศูนยฝึ์กอบรมต ารวจควร
จะเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา เพื่อท าให้การศึกษาของนักเรียนนายสิบต ารวจมี
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

3) ข้อควรวจัิยต่อ 
3.1) เน่ืองจากเดิมนั้น ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการศึกษา ซ่ึง

ปัจจุบนัแต่ละศูนยฝึ์กอบรมต ารวจข้ึนการบงัคบับญัชากบัแต่ละกองบญัชาการ ก็ควรให้มีการวิจยั
เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในรูปแบบการรวมอ านาจท่ีศูนยก์ลางแบบเดิม กบัการกระจาย
อ านาจการบริหารแบบปัจจุบนั 

3.2) เน่ืองจากแรงจูงใจ อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการ เช่น 
ต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งหลงัส าเร็จการศึกษา จึงควรแนะน าเพื่อวิจยัคร้ังต่อไป ให้วิจยั
แรงจูงใจของนกัเรียนแต่ละศูนยฝึ์ก 
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3.3) เน่ืองจากครูฝึกเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์การท างานให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ  
ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิผลดา้นความสามารถ ดงันั้นควรแนะน าเพื่อวิจยัคร้ังต่อไป เร่ืองการคดัเลือกครู
ฝึก ท่ีมาสอนทางด้านความสามารถและยุทธวิธีให้กบันักเรียน ว่าจะส่งผลต่อการปฏิบติังานจริง
หรือไม่  

 
4.2 ผลการประเมินระบบ 

ผลการประเมินระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ี
ผูว้จิยัจดัท าข้ึน ปรากฏผลตามตารางท่ี 35 

 
ตารางที ่35 ผลการประเมินระบบการบริหารงานวชิาการ ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  
 

 
ขอ้ 

 
N 

ความ 
เหมาะสม 

ความเป็น 
ไปได ้

ความเป็น 
ประโยชน ์

   �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ระบบการบริหารงานวชิาการ แบ่งเป็น 3 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการ และผลผลิต 

9 4.57 0.54 4.14 0.69 4.43 0.53 

2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อน อาคารสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 

9 4.86 0.38 4.86 0.38 5.00 0.00 

3 ค่าน ้ าหนกัของปัจจยัท่ีไดจ้ากการวจิยั 
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

9 4.00 0.00 4.00 0.00 4.57 0.53 

4 ควรใชข้อ้สอบกลางเพื่อความเป็นมาตรฐาน 
โดยไม่ใหมี้การร่ัวไหล 

9 4.14 0.90 4.43 0.53 4.43 0.53 

5 ควรใหศู้นยฝึ์กน าทฤษฎีการเรียนรู้มาปรับใช ้
เช่น ปรับขนาดหอ้ง หรือปรับวธีิสอน 

9 4.71 0.49 4.43 0.53 4.71 0.49 

6 ควรมีงบประมาณสนบัสนุนงานวชิาการให้
มากข้ึน เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ 

9 4.71 0.49 3.43 0.53 4.71 0.49 

7 ผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้ริหารศูนยฝึ์ก ควรจะเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา 

9 5.00 0.00 3.71 0.95 5.00 0.00 

 เฉล่ีย  4.57 0.20 4.14 0.23 4.69 0.25 
 



204 
 

 จากตารางท่ี 35 แสดงข้อมูลผลการประเมินระบบการบริหารงานวิชาการ ส าหรับศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความเหมาะสมของระบบการบริหารวิชาการ ความเห็นของผูร่้วมสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ่
มีความเห็นวา่ ระบบการบริหารวชิาการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( �̅�=4.57, S.D. = 0.20) 

2. ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าระบบการบริหารวชิาการไปใช ้ความเห็นของผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ระบบการบริหารวชิาการ มีความเป็นไปไดใ้นการน าระบบการบริหารวชิาการไป
ใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅�=4.14, S.D. = 0.23) 

3. ดา้นความเป็นประโยชน์ของระบบการบริหารวิชาการ ความเห็นของผูร่้วมสนทนากลุ่ม ส่วน
ใหญ่มีความเห็นวา่ ระบบการบริหารวชิาการ มีประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( �̅�=4.69, S.D. = 0.25) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 18  ระบบการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

ด้านผู้บริหาร 
- มีการวางแผนปฏิบติังาน (4.13)  
- มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.11)  
- มีการก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั (4.10)  
- ส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.10)  
- มีการสร้างเอกภาพด าเนินงาน (4.04)  
- มีการควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย (4.04) 
- กระจายอ านาจและความรับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั (4.01)  
- ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารงาน (4.00)  
- มีการประสานงานความสามคัคี (4.00)  
- อดทนต่อภาวะกดดนั (4.00)  
- มีการก าหนดหนา้ท่ีบุคลากรอยา่งชดัเจน (3.99)  
- ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ (3.99) 
- มีการก ากบัติดตามและประเมินผล (3.97)  
- เป็นผูน้  าทางวิชาการ (3.97)  
- อุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร (3.93)  
 

ด้านผู้สอน 
- มีการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน (4.00) 
- ใชค้วามยติุธรรมต่อผูเ้รียน (3.99)  
- ใชม้นุษยส์มัพนัธก์บัผูเ้รียน (3.96)  
- มีปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียน (3.95)  
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ (3.95)  
- มีการใฝ่หาความรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั (3.95)  
- ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์(3.93)  
- มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน(3.92)  
- มีการเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม (3.91)  
- ใชค้วามรู้ความสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ (3.89)  
- มีการถ่ายทอดความรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (3.88)  
- มีการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน (3.86)  
- มีการเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา (3.85)  
- มีการใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ (3.84)  
- มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน (3.78)  
- มีการเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวิทยาการต่างๆ (3.78)  

 

ด้านสภาพแวดล้อม 
- ดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ (3.65)  
- จดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (3.65)  
- ตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ (3.62)  
- ใชห้อ้งสมุด (3.61)  
- วางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ (3.60)  
- ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในท่ีมีหลากหลาย (3.55)  
- ใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า (3.55) 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 
- ใชอิ้นเทอร์เน็ต (3.72) 
- น ามาใชว้างแผนงานดา้นวิชาการ (3.70)  
- น ามาใชป้ระเมินผล (3.68)  
- น ามาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ (3.67)  
- น ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน (3.67)  
- บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้(3.55)  
- น ามาใชว้ิจยัเพื่อพฒันาการศกึษา (3.53)  
- ใชค้อมพิวเตอร์ (3.51)  

 

ด้านผู้บริหาร 
- ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน (4.18)  
- การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (4.16)  
- ความซ่ือสตัย ์(4.13)  
- การวางแผน (4.13)  
- การวางตวัเป็นกลาง (4.13)  
- ความห่วงใยผูร่้วมงาน (4.12)  
- ความยติุธรรม มีเหตุผล (4.10)  
- ความเสียสละ (4.08)  
- ความมีมนุษยสมัพนัธ ์(4.06)  
- ความมวีิสยัทศัน์ (4.06) 
- การมองโลกในแง่ดี (4.04) 
- การยดึระบบคุณธรรมในการบริหารงาน (4.00)  
- ความอดทนต่อภาวะกดดนั (4.00)  
- ความมัน่ใจในตนเอง (4.00) 
- ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ (3.97)  
- การสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร (3.95)  
- ความคิดริเร่ิม (3.93)  
- ความมวีุฒิภาวะทางอารมณ์ (3.89)  

 

ด้านผู้สอน 
- ความรับผดิชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี (4.09)  
- มนุษยส์มัพนัธ ์(4.05)  
- คุณธรรมจริยธรรม (4.04)  
- ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (4.03)  
- ความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันาผูเ้รียน (4.02)  
- การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์(4.01)  
- ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน (4.00)  
- ความตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา (4.00) 
- ความเขา้ใจจดักิจกรรมการเรียนการสอน (3.99) 
- ความยติุธรรมต่อผูเ้รียน (3.99)  
- การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (3.97)  
- มนุษยส์มัพนัธก์บัผูเ้รียน (3.96)  
- ความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร (3.95)  
- ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ (3.93)  
- ประสบการณ์ดา้นการสอน (3.92)  
- วุฒิการศึกษาตรงกบัรายวิชาท่ีสอน (3.89)   
- ความสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา (3.85)  
- การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ (3.84)  
- ความสามารถการออกแบบการเรียนรู้ (3.80)  
- การเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งต่างๆ (3.78)  

 

ด้านสภาพแวดล้อม 
- ความแข็งแรงทนทาน (3.86) 
- ความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน (3.82)  
- ความพร้อมใชง้าน (3.80)  
- การก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม (3.68)  
- การมีสนามกีฬา (3.68)  
- การมีระบบการป้องกนัอนัตรายต่างๆ (3.67)  
- การดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ (3.65)  
- การมีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ (3.62)  
- การมีหอ้งสมุด (3.61)  
- การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ (3.55)  
- การมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย (3.55)  
- การมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ (3.50)  

 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 
- ความมีประสิทธิภาพในการท างาน (3.83)  
- ความเหมาะสมในการใชง้าน (3.78)  
- ความยดืหยุน่ในการใชป้ระโยชน์ (3.76) 
- ความปลอดภยั (3.72)  
- การมอิีนเทอร์เน็ต (3.72) 
- การมเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.51)  
- การมจี  านวนท่ีเพียงพอ (3.50)  

 

Inputs Outputs Process 
ความรู้ 

- หมวดการศึกษาทัว่ไป  
- หมวดกฎหมาย  
-  หมวดการบริหารงานต ารวจ  
- หมวดการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
- หมวดวิชาการสืบสวน 

- หมวดการจราจร  
- หมวดการฝึกต ารวจ 

ความสามารถ 

- ดา้นงานธุรการ  
- ดา้นงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
- ดา้นงานสืบสวน 

 - ดา้นงานจราจร 

จติส านึก 

- มีความเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจ 

  ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม  
- เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  
- เป็นผูย้ดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา  
  พระมหากษตัริย ์ 
- เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองในระบอบ 

  ประชาธิปไตย  
- มีจิตส านึกในการบริการและบ าบดัทุกข ์

  บ ารุงสุขแก่ประชาชน 



 
 

 
บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ในบทน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีส าคญัดงัน้ี วตัถุประสงค์ของการวิจยั สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติัและสภาพประสิทธิผล ของการบริหารงานวิชาการ ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

3. เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

 

สรุปผลการวจัิย 
 การสรุปผลการวิจัยน้ีเป็นการเสนอผลการวิจัยตามประเด็นหลักในการพฒันาระบบ
องค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อหาค าตอบ
ของค าถามการวจิยั 3 ประการ ดงัน้ี 

ค าถามการวจิยั 
1. สภาพการปฏิบติัและสภาพประสิทธิผล ของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรม

ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นอยา่งไร 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติ มีอะไรบา้ง 
3. ระบบในการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร 
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1. สภาพการปฏิบัติและสภาพประสิทธิผล ของการบริหารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นอย่างไร 

1.1 สภาพทัว่ไป 
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจแต่ละศูนย ์แยกกนัข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการในเขตพื้นท่ี 

โดย 10 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ข้ึนการบงัคบับญัชากับ 10 กองบญัชาการ บุคลากรประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร และบุคลากรฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายปกครองและครูฝึก  และกลุ่มงาน
อาจารย์ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจทุกแห่งใช้หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีจดัท าโดยฝ่ายพฒันา
หลกัสูตร ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ หลกัสูตรเดียวกนัทั้ง 10 ศูนยฝึ์กอบรม โดยในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจทุกแห่งใช้หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 ซ่ึง
โครงสร้างหลกัสูตรก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ประกอบดว้ย ภาควิชาการและการฝึก 7 เดือน 
ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 เดือน ภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการ 2 เดือน และภาค
การฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ 1 เดือน ทั้ง 10 ศูนยฝึ์กอบรมใชต้ าราเดียวกนัท่ีกองบญัชาการศึกษาเป็น
ผูจ้ดัท าข้ึน จะเห็นไดว้า่ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจคลา้ยกบัข้ึนการบงัคบับญัชา 2 แหล่งคือ การบริหารงาน
บุคคลข้ึนอยูก่บักองบญัชาการภาคและการบริหารการศึกษาข้ึนอยูก่บักองบญัชาการศึกษา  

1.2 สภาพการปฏิบัติ 
 สภาพการปฏิบติัดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปร 4 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี รองลงมาไดแ้ก่ การน า
นโยบายสู่การปฏิบติั การบริหารงานวิชาการ และภาวะผูน้ า โดยสภาพการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ดา้นความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือ ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน ดา้นการ
น านโยบายสู่การปฏิบติั คือ มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการบริหารงานวิชาการ คือ มีการ
วางแผน และดา้นภาวะผูน้ า คือ มีวสิัยทศัน์ และมีมนุษยสัมพนัธ์  

สภาพการปฏิบติัดา้นผูส้อน ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปร 4 ตวัแปรสังเกตได ้มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจ ความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และ พฤติกรรมการสอน โดยสภาพการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล คือ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี ดา้นแรงจูงใจ คือ มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ดา้น
ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  คือ เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ ดา้นพฤติกรรมการสอน 
คือ มีมนุษยสัมพนัธ์ต่อผูเ้รียน  

ปัจจยัท่ีมีอยูด่า้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปร 2 ตวัแปรสังเกตได ้มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ อาคารสถานท่ี รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ โดยสภาพความเป็น
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จริงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นอาคารสถานท่ี คือ มีความแข็งแรงทนทาน และดา้นแหล่งเรียนรู้ คือ การมี
สนามกีฬา  

ปัจจยัท่ีมีอยู่ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปร 2 ตวัแปรสังเกตได ้มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การมีวสัดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ การใช้วสัดุอุปกรณ์ โดย
สภาพความเป็นจริงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์ คือ มีประสิทธิภาพในการท างาน และดา้น
การใชว้สัดุอุปกรณ์ คือ น ามาใชใ้นการวางแผนงานดา้นวชิาการ  

1.3 สภาพประสิทธิผล 
จากผลการวจิยั พบวา่ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 1) ดา้นความรู้ ส่วนมากอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีคะแนนความรู้
สูงท่ีสุด คือนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนยฝึ์กอบรม I รองลงมาได้แก่ศูนยฝึ์กอบรม J ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมาก นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) ดา้นความสามารถ ส่วนมากอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีคะแนน
ความสามารถสูงท่ีสุด คือนกัเรียนนายสิบต ารวจของศูนยฝึ์ก C ศูนยฝึ์ก F ศูนยฝึ์ก I และศูนยฝึ์ก J 
ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนั รองลงมาไดแ้ก่ศูนยฝึ์ก H อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และศูนยฝึ์ก G อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  
 3) ด้านจิตส านึก ส่วนมากอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมีคะแนน
จิตส านึกสูงท่ีสุด คือนกัเรียนนายสิบต ารวจของศูนยฝึ์ก J ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่
ศูนยฝึ์ก B อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และศูนยฝึ์ก F อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ มีอะไรบ้าง 
ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของศูนยฝึ์กอบรม

ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีดงัน้ี 
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2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มีตวัแปรปัจจยั 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วชิาการ คือ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นประสิทธิผล พบวา่
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลโดยตรงและโดยออ้ม
โดยผา่นทางผูส้อน ทางสภาพแวดลอ้ม และทางวสัดุอุปกรณ์ รองลงมาจากปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผู ้สอน ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจโดยตรงและโดยอ้อมโดยผ่านทาง
สภาพแวดลอ้ม และทางวสัดุอุปกรณ์ ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นวสัดุอุปกรณ์ ต่างมีผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจโดยตรง   
 

2.2 องค์ประกอบของปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มีตวัแปรปัจจยั 4 ดา้น คือ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ และดา้นสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 
ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย  4 ตวัแปร คือ ภาวะผูน้ า การน านโยบายสู่การปฏิบัติ การ

บริหารงานวชิาการ และ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ด้านผู้สอน ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ 

แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน  
ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ตวัแปร คือ อาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา 
ด้านวสัดุอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ การมีวสัดุอุปกรณ์ และการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
 
2.3 ปัจจัยทีม่ีอยู่น้อยหรือมีการปฏิบัติน้อยแต่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ผลการวิเคราะห์สถิติงานวิจยั มีองค์ประกอบของปัจจยั 4 ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ แต่พบว่าองค์ประกอบบางองค์ประกอบมีอยูน่้อยหรือมีการปฏิบติัน้อยอนัดบั
แรกๆ ดงัน้ี 

ดา้นผูบ้ริหาร มีองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความมีวฒิุภาวะทางอารมณ์  รองลงมา
ไดแ้ก่ การอุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากรและความคิดริเร่ิม การสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร ความเป็น
ผูน้ าทางวชิาการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

ดา้นผูส้อน มีองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่ง
วทิยาการต่างๆและการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน รองลงมาไดแ้ก่ ความสามารถ
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ในการออกแบบการเรียนรู้ ความอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวชิาชีพครูและการใชเ้ทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้  การเช่ือมโยงเน้ือหาวชิา  และการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

ดา้นสภาพแวดล้อมมีองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การมีสวนหย่อมมุมพกัผ่อน
หยอ่นใจ รองลงมาไดแ้ก่ การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ การมี
หอ้งสมุด และการมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ  

ด้านวสัดุอุปกรณ์มีองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การมีจ านวนอย่างเพียงพอ 
รองลงมาไดแ้ก่ การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การน ามาใชใ้นการวิจยัหรือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
หรือใชใ้นการบริหารงานวชิาการ 

 
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 12 ตวัแปร ด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมด 144 คู่ ตวัแปรทุกตวั
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสถิติส าคญั และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด โดยค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ไดแ้ก่ การน านโยบายสู่การปฏิบติักบัการบริหารงานวิชาการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ ากบัการน านโยบายสู่การปฏิบติั และการน านโยบายสู่การปฏิบติักบัความมี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของผูบ้ริหารท่ีมีค่าสูงสุดคือ การน านโยบายสู่การปฏิบติั กบั การ
บริหารงานวิชาการ รองลงมา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า กบัการน านโยบายสู่การปฏิบติั และการน านโยบายสู่
การปฏิบติั กบัความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของผูส้อนท่ีมีค่าสูงสุดคือ แรงจูงใจ  กบัพฤติกรรมการสอน 
รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการสอน ความรู้/ประสบการณ์วิชาชีพ กับ
แรงจูงใจ และ ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ กบั พฤติกรรมการสอน  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อกนั 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของวสัดุอุปกรณ์ มีความสัมพนัธ์ต่อกนั 
 

3. ระบบในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ทีเ่หมาะสมเป็นอย่างไร 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยน าปัจจยัแต่ละด้านมาพฒันาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์
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ฝึกอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามค่าน ้าหนกัความสัมพนัธ์แต่ละดา้นของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการบริหารงานวชิาการ เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั โดยใชก้รอบแนวคิด
ของ Lunenburg and Ornstein (2008) มาเป็นกรอบในการพฒันาระบบ ไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจัยน าเข้า (Input)  
ระบบองคก์ารเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

ดา้นปัจจยัน าเขา้ มีดงัน้ี  
ด้านผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้เป็นผูบ้งัคบัการหรือรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มีปัจจยั

น าเขา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 18 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้าหนกั ไดแ้ก่ ความเมตตา
กรุณาต่อผูร่้วมงาน การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ความซ่ือสัตย ์การวางแผน การวางตวัเป็นกลาง 
ความห่วงใยผูร่้วมงาน ความยุติธรรม มีเหตุผล ความเสียสละ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวิสัยทศัน์ 
การมองโลกในแง่ดี การยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน ความอดทนต่อภาวะกดดนั ความมัน่ใจ
ในตนเอง ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ความคิดริเร่ิม และความมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์  

ด้านผู้สอน หมายถึงอาจารยแ์ละครูฝึกของนักเรียนนายสิบต ารวจ มีปัจจยัน าเขา้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 20 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้ าหนกั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบและเอาใจ
ใส่ต่อหนา้ท่ี มนุษยส์ัมพนัธ์ คุณธรรมจริยธรรม ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ความมุ่งมัน่ในการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของศิษย ์ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน  ความตั้งใจ
ท างานเพื่อพฒันาการศึกษา ความเขา้ใจจดักิจกรรมการเรียนการสอน ความยุติธรรมต่อผูเ้รียน การ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร 
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ดา้นการสอน วุฒิการศึกษาตรงกบัรายวิชาท่ีสอน 
ความสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา การอุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ ความสามารถการ
ออกแบบการเรียนรู้ และการเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งต่างๆ  

ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึงอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ภายในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี
ปัจจยัน าเขา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 12 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้ าหนกั ไดแ้ก่ ความ
แขง็แรงทนทาน ความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน ความพร้อมใชง้าน การก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม การ
มีสนามกีฬา การมีระบบการป้องกนัอนัตรายต่างๆ การดูแลรักษาให้เอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ การมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ การมีห้องสมุด การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ การมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ี
หลากหลาย และการมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ  
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ด้านวัสดุอุปกรณ์  ปัจจัยน า เข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 7 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้ าหนกั ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความเหมาะสมในการใช้งาน ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย การมี
อินเทอร์เน็ต การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการมีจ านวนท่ีเพียงพอ  

3.2 กระบวนการ (Process)  
ระบบองคก์ารเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

ดา้นกระบวนการมีดงัน้ี 
ด้านผู้บริหาร กระบวนการดา้นผูบ้งัคบัการหรือรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นการ

ปฏิบติัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี 15 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้าหนกัของปัจจยั ไดแ้ก่ 
วางแผนปฏิบติังาน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั ส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามนโยบาย สร้างเอกภาพด าเนินงาน ควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบใหผู้ป้ฏิบติั ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารงาน ประสานงานความสามคัคี อดทน
ต่อภาวะกดดนั ก าหนดหน้าท่ีบุคลากรอย่างชดัเจน ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ ก ากบัติดตาม
และประเมินผล เป็นผูน้ าทางวชิาการ และอุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร  

ด้านผู้สอน กระบวนการดา้นอาจารยแ์ละครูฝึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจมี 16 ปัจจยั เรียงตาม
ค่าน ้ าหนกัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ไดแ้ก่ ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน ใชค้วามยติุธรรม
ต่อผูเ้รียน ใชม้นุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ประเมินผลการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ขอ้มูล
ท่ีทนัสมยั ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์น าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน เลือกใช้
ส่ืออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม ใชค้วามรู้ความสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน เช่ือมโยงเน้ือหาของวิชา ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม
กบัสภาพการเรียนรู้ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่ง
วทิยาการต่างๆ  

ด้านสภาพแวดล้อม กระบวนการดา้นอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี 7 ปัจจยัเรียงตามค่าน ้ าหนกั ไดแ้ก่ มีการดูแลรักษา
ให้เอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ มีการตรวจสอบติดตาม
การใช้แหล่งเรียนรู้ มีการใช้ห้องสมุด มีการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในท่ีมีหลากหลาย และมีการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า  
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ด้านวัสดุอุปกรณ์  กระบวนการด้านวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มี 8 ปัจจยั เรียงตามค่าน ้าหนกั ไดแ้ก่ มีการใชอิ้นเทอร์เน็ต มีการ
น ามาใชว้างแผนงานดา้นวิชาการ มีการน ามาใชป้ระเมินผล มีการน ามาใชใ้นการบริหารงานวชิาการ มี
การน ามาใช้จดัการเรียนการสอน มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ มีการน ามาใช้วิจยัเพื่อ
พฒันาการศึกษา และมีการใชค้อมพิวเตอร์ 

3.3 ผลผลติ (Outputs)  
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ประกอบดว้ย ความรู้ ความสามารถ และจิตส านึกของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ ดงัน้ี 
ด้านความรู้ ประกอบดว้ย 7 หมวดวชิา ไดแ้ก่ หมวดการศึกษาทัว่ไป  หมวดกฎหมาย หมวด

การบริหารงานต ารวจ หมวดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หมวดการสืบสวน หมวด
การจราจร และหมวดการฝึกต ารวจ 

ด้านความสามารถ ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบติังาน 4 ด้านได้แก่ ด้านงาน
ธุรการ ดา้นงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ดา้นงานสืบสวน และดา้นงานจราจร 

ด้านจิตส านึก ประกอบดว้ยจิตส านึก 5 ดา้น ไดแ้ก่ มีความเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ
ต ารวจท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน เป็นผูย้ึดมัน่ในสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นผูย้ึดมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีจิตส านึกใน
การบริการและบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแก่ประชาชน 
 
อภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีเห็นควรน ามาอภิปราย ตามค่าน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละ
ดา้น เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย ตามล าดบัของประเด็นท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ 
ระบบองค์การของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีมีความ
สอดคลอ้งและการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและใหเ้กิดประสิทธิผล ดงัต่อไปน้ี  
 
1. ปัจจัยรวมทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ระบุว่าปัจจยัรวมสูงท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ คือ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร รองลงมาเป็นดา้นผูส้อน แสดงวา่ ผูบ้ริหารเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีสุดของการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปวีณา 
เหล่าลาด (2557) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
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บริหารงานวิชาการสูงสุดไดแ้ก่ ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา รองลงมาเป็นด้านครูผูส้อน ในขณะท่ี
ผลการวิจยัของเขษมสร โข่งศรี (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารวชิาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการภาพรวมสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของวิจยั
โดยการสนทนากลุ่ม ท่ีระบุว่าหากภาวะผูน้ าของหน่วยงานล้มเหลว หน่วยงานก็จะล้มเหลว
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มีผลต่อการด าเนินงาน
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ถา้ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจไม่ใหค้วามสนใจ ทุกอยา่งของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจก็จะไม่ประสบความส าเร็จ  

 
2. ปัจจัยแต่ละด้านตามระบบองค์การ  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ฉบบัร่างข้ึน โดยน าปัจจยัแต่ละดา้นมาพฒันาระบบองคก์ารเพื่อความมีประสิทธิผล
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามค่าน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละดา้นเรียงล าดบั
ความส าคญัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั โดยใชก้รอบแนวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008) 
มาเป็นกรอบในการพฒันาระบบ ซ่ึงผูว้จิยัพบประเด็นท่ีเห็นควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 
2.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารมีผลต่อการด าเนินงานของศูนยฝึ์ก เพราะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ถา้ผูบ้ริหารไม่ให้
ความสนใจ ทุกอยา่งของศูนยฝึ์กก็จะไม่ประสบความส าเร็จ จากผลการวิจยัในภาพรวมพบวา่ปัจจยั
การน านโยบายสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลสูงสุดต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจ ประกอบดว้ย มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน มีการก าหนด
ทิศทางการพฒันาร่วมกัน มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย มีการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ มีการควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย และมีกลไกการก ากบัติดตาม เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีมีสายการบงัคบับญัชาตามชั้นยศ (Rank 
Commander) และต าแหน่ง (Position Commander) ชัดเจน การน านโยบายสู่การปฏิบัติ  เป็น
เคร่ืองมือในการผลกัดนัใหน้โยบายของหน่วยงานไดรั้บการรับรู้ เขา้ใจ ยอมรับและสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีปฏิบติัตามนโยบาย แต่เน่ืองจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจตอ้งด าเนินการตาม
นโยบายของกองบญัชาการซ่ึงเป็นหน่วยบงัคบับญัชา ดงันั้นผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจตอ้ง
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงนโยบายของกองบญัชาการท่ีก าหนดมา แลว้ถ่ายทอดลงเป็นนโยบายหรือ
แผนของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน าไปปฏิบติัตาม ดงันั้นหากผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้งัคบั
การศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอยูแ่ลว้ เช่น เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานอยู่
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ในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอยู่แลว้ ก็จะท าให้การศึกษาของนกัเรียนนายสิบต ารวจมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน เพราะทราบถึงนโยบายของหน่วยบังคบับญัชามาแล้ว จึงท าให้การบริหารงานวิชาการ
ต่อเน่ืองและไดป้ระสิทธิผลสูง และผลการวจิยัโดยการสนทนากลุ่มพบวา่บางศูนยฝึ์กอบรมต ารวจมี
ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืน และมาอยูเ่พียงปีเดียวแลว้ก็ไปด ารงต าแหน่ง
อ่ืน ท าให้ประสิทธิผลต ่ากวา่ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอ่ืน และโดยทัว่ไปผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ติบโตมาจาก
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจหรือการบริหารการศึกษา ก็ไม่อยากท่ีจะมีความเส่ียง ในการบกพร่องต่อหนา้ท่ี 
ดงันั้นเม่ือมาเป็นผูบ้ริหารจึงไม่ไดด้ าเนินการใดๆ ใหมี้การเปล่ียนแปลง เพราะอาจจะมีผลต่อการถูก
ตั้งกรรมการตามหลงัจากท่ีตนเองไดรั้บการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอ่ืน จึงมกัจะไม่สร้างผลงานใดๆ 
และไม่สานต่องานใดๆ ท่ีผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเดิมไดเ้ร่ิมไว ้และไม่ไดเ้น้นในดา้นงาน
บริหารวชิาการ  
2.2 ปัจจัยด้านผู้สอน 
  ในภาพรวมพบวา่ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อนส่งผลสูงสุดต่อประสิทธิผลของ
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ประกอบดว้ย ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน 
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใฝ่หาความรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีการดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์ปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์และมีความยุติธรรมต่อผูเ้รียน เน่ืองจากผูส้อนเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจโดยตรง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูส้อนย่อมส่งผลต่อการสอน ดังเช่นท่ีมุกดา เลขะวิพฒัน์ (2555) กล่าวว่า ระบบองค์การของ
โรงเรียนดา้นครูและบุคคลทางการศึกษา ประกอบดว้ย คุณลกัษณะครู ทกัษะความสามารถ ความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ และแรงจูงใจ โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ตวัแปรคุณลกัษณะครู และวุฒิ
ชยั เนียมเทศ (2552: 57-59) กล่าวว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์กรมหาชน (สมศ.) ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นครูไวว้่า ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้/ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ มีครู
เพียงพอ ครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม ครูสอนตรงตามวิชาเอกหรือโทหรือตามความถนดั ไดรั้บการ
พฒันาในวชิาท่ีสอน  

จากผลของการสนทนากลุ่มพบว่า สาเหตุหน่ึงท่ีความรู้ของนักเรียนนายสิบต ารวจยงัมี
ระดบัต ่า น่าจะเป็นเพราะห้องเรียนมีจ านวนนกัเรียนมากเกินไป บางห้องมีนกัเรียน 100 – 200 คน
ท าให้ผูส้อนดูแลไม่ทัว่ถึง ซ่ึงห้องเรียนแต่ละห้องควรจะมีจ านวนนกัเรียนท่ีเหมาะสม หรือในดา้น
พฤติกรรมการสอนของผูส้อนซ่ึงมีผลต่อประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจนอ้ยกว่าปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ เป็นผลอนัเน่ืองมาจาก พฤติกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นการ
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บรรยายในห้องเรียน ท าให้ความรู้ท่ีถาวรเกิดข้ึนไดย้าก ในขณะท่ีปัจจุบนัมีการน าหลกัการเรียน
แบบบูรณาการมาใช้เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กัน หรือการเรียนรู้จาก
เหตุการณ์จ าลอง ซ่ึงจะส่งผลท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากข้ึน การเรียนการสอนควรจะเน้นเร่ือง
การฝึกปฏิบติัมากข้ึนหรือเรียนจากโมดูลหรือสถานการณ์จริง จึงจะเกิดประโยชน์ เพราะนกัเรียน

นายสิบต ารวจเป็นนกัเรียนท่ีเรียนแลว้ตอ้งไปปฏิบติัจริงเลย ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “I hear and I forget. I 
see and I remember. I do and I understand.” และการไม่มีอาจารยป์ระจ าหรือมีจ านวนน้อยก็
อาจมีผลต่อประสิทธิผลด้านความรู้ อตัราส่วนนกัเรียนกบัอาจารยใ์นแต่ละศูนยฝึ์กก็แตกต่างกนั 
ดงันั้นอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ประสิทธิผลทางดา้นวิชาการแตกต่างกนั เพราะจ านวนอาจารยมี์
ผลในการดูแลนกัเรียน หากมีจ านวนน้อยก็ท าให้การดูแลนกัเรียนไม่ทัว่ถึง และในปัจจุบนัหลาย
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจขาดบุคลากรท่ีจะถ่ายทอดทกัษะในการปฏิบติังานให้กบันกัเรียน โดยเฉพาะ
เร่ืองยทุธวธีิต่างๆ ซ่ึงควรมีการคดัเลือกผูส้อนใหต้รงตามความสามารถดว้ย 
2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

ปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่อาคารสถานท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวน
เพียงพอกับจ านวนผูเ้รียน มีความแข็งแรงทนทาน มีความพร้อมใช้งาน มีการก าหนดการใช้ท่ี
เหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ มีการดูแลรักษาให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ มีระบบ
การป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่าง และมีการใชอ้ยา่งคุม้ค่า เน่ืองจากอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงจ าเป็น
ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน  เช่นเดียวกับท่ีฉันทนา ภุมมา (2552 หน้า 39, 78) กล่าวว่า 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงมีทั้งผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์เจา้หน้าท่ี 
และนักเรียน โรงเรียนจึงตอ้งจดัสร้างสภาพแวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ ให้ช่วยในการสร้าง
บรรยากาศใหน่้าอยู ่ไม่ท  าให้เกิดส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ (pollutions) โดยการบริหารอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกเป็น 5 ดา้นคือ การจดัสร้างอาคารสถานท่ี การใชอ้าคารสถานท่ี การบ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี และการประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี และชาตรี 
นราจนัทร์ (2553 หนา้ 35) กล่าววา่ การบริหารงานอาคารสถานท่ีและการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
เป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งจดัและให้การสนบัสนุนส่งเสริม จดัส่ิงแวดลอ้มของอาคารเรียน ห้องเรียน 
บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาการของนกัเรียนในดา้นร่างกาย 
เจตคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพของนักเรียน อีกทั้งณัฐธยาน์ สนินดั (2553) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัดา้น
อาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตรการศึกษา  ไดแ้ก่ การดูแลรักษาอาคารเรียนและสถานท่ี
ให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงวิลาวลัย ์ อุ่นนนักาศ (2556 หน้า 32) ไดก้ล่าวไวว้่า ขอบข่าย
การบริหารอาคารสถานท่ีของผูบ้ริหารประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 1) การวางแผนการจดัสร้างอาคาร
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สถานท่ี 2) การบ ารุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้คงสภาพการใช้งานให้ยาวนาน 3) การ
ควบคุมดูแล และ4) การประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี  
2.4 ปัจจัยด้านวสัดุอุปกรณ์  

ปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดดา้นวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ การมีวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวน
อยา่งเพียงพอ มีความปลอดภยั มีความยืดหยุน่ ใชป้ระโยชน์หลายๆ อยา่งได ้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน มีความเหมาะสมในการใช้งาน  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากวสัดุ
อุปกรณ์เป็นส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี จึงตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาใน
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จากการวิจยัพบวา่บางศูนยฝึ์กอบรมไม่มีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้หรือมีแต่ไม่
พร้อมท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอน ท าให้ผูส้อนหลายท่านมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปสอน 
เน่ืองจากเห็นวา่การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความรู้ให้แก่นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงัเช่นท่ีอุทยั บุญประเสริฐ (2528 หนา้ 72) กล่าววา่สถานศึกษาท่ีดี ควรจะตอ้ง
มีอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ มีความปลอดภยั มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรม
หลายๆ อย่างได้ ซ่ึงการท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จนั้น สถานศึกษาจะต้องมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
ท างานของผูบ้ริหาร ผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน  และธนวิกร สว่างศรี (2551 หน้า 36) กล่าวว่า
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีความเหมาะสม มีความส าคญัพอๆ กนักบัอาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จะตอ้งมีความใกล้เคียงกบัท่ีมีในสถานประกอบการ 
เพราะจะท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปไดง่้ายและมีผลดียิ่งข้ึน ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีส่งผลต่องานวิชาการ ซ่ึงจะตอ้งมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพียงพอ เพราะหากสถานท่ีมี
คุณภาพ ผูเ้รียนจะเกิดปัญญา ความคิด และสามารถเขา้ใจคุณค่าของความเป็นคน เขา้ใจตนเอง ซ่ึง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ 
 
3. แนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการบรรจุแต่งตั้ ง ผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ จากผู้ที่ไม่มี

ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามาด ารงต าแหน่ง  
จากผลของวจิยัโดยการสนทนากลุ่ม พบวา่หากภาวะผูน้ าของหน่วยงานลม้เหลว หน่วยงาน

ก็จะลม้เหลวเช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มีผลต่อการ
ด าเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ถา้ผูบ้งัคบัการศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจไม่ให้ความสนใจ ทุกอย่างของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจก็จะไม่ประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากมีการวจิยัพบวา่ ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีไม่ไดผ้า่นการบริหารการศึกษา มกัไม่ได้
ด าเนินการใดๆ ให้มีการเปล่ียนแปลง เพราะไม่ตอ้งการให้เกิดความเส่ียงต่อการถูกตั้งกรรมการ
พิจารณาความผดิพลาดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงอาจจะมีผลตามมาหลงัจากท่ีตนเองไดรั้บการแต่งตั้ง
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ไปด ารงต าแหน่งอ่ืน จึงมักจะไม่สร้างผลงานใดๆ และไม่สานต่องานใดๆ ท่ีผูบ้ ังคับการศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจเดิมไดเ้ร่ิมไว ้และไม่ไดเ้นน้ในดา้นงานบริหารวิชาการ ดงันั้นผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้งัคบั
การศูนยฝึ์กอบรมต ารวจควรจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา แต่หากมีขอ้จ ากดัในการ
สรรหาผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามาด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
ก็ควรให้ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ รวมถึงรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ได้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นหลกัสูตรระยะสั้นหรือระยะกลางก็ไดเ้พื่อท า
ใหก้ารศึกษาของนกัเรียนนายสิบต ารวจมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
4. แนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมแตกต่างกนั  

จากผลของวิจยัโดยการสนทนากลุ่ม พบว่าการวิจยัคร้ังน้ี ไดร้วบรวมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแต่
ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มาจดัท าใหอ้ยูใ่น
รูปของระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 
โดยเรียงตามความส าคญัของปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้น ดงันั้นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถแกไ้ขสภาพปัญหา
การบริหารการศึกษาของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมแตกต่างกัน คือศูนย์ฝึกอบรมต ารวจน าระบบท่ี
พฒันาข้ึนไปประยกุตใ์ช ้โดยสรรหาปัจจยัน าเขา้และด าเนินการตามความส าคญัของปัจจยัยอ่ยแต่ละ
ด้านให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ หากมีข้อจ ากัดไม่สามารถ
ด าเนินการสรรหาปัจจยัหรือด าเนินการได้อย่างครบถ้วน ก็อาจพิจารณาสรรหาปัจจยัน าเขา้และ
ด าเนินการตามความส าคญัท่ีสุดของแต่ละดา้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาน าระบบการ
บริหารงานวชิาการทีม่ีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ไปประยุกต์ใช้  

การวิจยัคร้ังน้ี ได้น าปัจจยัแต่ละด้านจากผลการวิจยัมาจดัท าระบบองค์การ เพื่อความมี
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ โดยเรียงตามความส าคญัของปัจจยั
ยอ่ยแต่ละดา้น โดยศูนยฝึ์กอบรมต ารวจอาจน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยสรรหาปัจจยัน าเขา้และด าเนินการ
ตามความส าคญัของปัจจยัย่อยแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงาน
วชิาการ ซ่ึงจะมีประโยชน์ดงัน้ี 

1) นกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีผา่นการฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ มีคุณภาพตามเกณฑ์
ท่ีหลกัสูตรก าหนด  

2) การบริหารงานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3) ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นบุคลากรของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และประชาชนผูรั้บบริการ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายสิบต ารวจท่ีผา่นการฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

หากมีขอ้จ ากดัไม่สามารถด าเนินการสรรหาปัจจยัหรือด าเนินการไดอ้ย่างครบถว้น ก็อาจ
พิจารณาสรรหาปัจจยัน าเขา้และด าเนินการตามความส าคญัท่ีสุดของแต่ละดา้น เช่น  

1) ดา้นผูบ้ริหาร ควรสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีเคยมีผลงานทางด้านการน านโยบายสู่
การปฏิบติัทางการศึกษาเป็นผลส าเร็จอย่างดีมาเป็นผูบ้ริหารของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ เพื่อท าให้
การศึกษาของนักเรียนนายสิบต ารวจมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน หรือผูบ้ริหารควรจะได้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นหลกัสูตรระยะสั้นหรือระยะกลางก็ได ้โดยดา้น
การด าเนินการของผูบ้ริหาร ควรเน้นการวางแผนปฏิบติังาน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชัดเจน 
ก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ และส่งเสริมใหบุ้คลากร
ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจมีการปฏิบติัตามนโยบาย  

2) ดา้นผูส้อน ควรเน้นการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน ใช้ความยุติธรรมต่อผูเ้รียน มี
มนุษยสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยผูส้อนเองควรมีการใฝ่หาความรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั เตรียมการ
สอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการต่างๆ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการสอน
ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ 

3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรเนน้ความเป็นระบบ ความสวยงาม ความร่มร่ืน อาคารควรมีความ
แขง็แรงทนทาน มีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน และมีความพร้อมใชง้าน โดยตอ้งวางแผนการดูแล
รักษาและการใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการตรวจสอบติดตามการใชเ้พื่อใหใ้ชอ้ยา่งคุม้ค่า  

4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ควรเนน้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน มีความยดืหยุน่ในการใชง้าน มีจ านวนท่ีเพียงพอ ใชใ้นการวางแผน การบริหารงานวชิาการ การ
เรียนการสอน การวจิยั และใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 

2. ควรเพิม่ระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปรับปรุงหลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 1 ปี ซ่ึงจากผลการวิจัย พบว่าประสิทธิผลด้านความรู้ของนักเรียนนายสิบต ารวจมี
ประสิทธิผลน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัความสามารถและจิตส านึก โดยพบวา่ มีเน้ือหาวิชามากแต่เวลา
เรียนมีนอ้ย ท าให้ผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้หรือใชเ้ทคนิคการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนนายสิบต ารวจไม่อาจจัดเก็บความรู้ท่ีผู ้สอนถ่ายทอดได้เต็มท่ี  ดังนั้ น เพื่อให้มี
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน จึงควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรให้มากข้ึน เช่นอาจเพิ่มเป็น 1 
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ปีคร่ึง หรือ 2 ปี เป็นต้น หรืออาจพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์เน้ือหา โดยเน้นเน้ือหาท่ี
ส าคญัและจ าเป็นเท่านั้น เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลาการศึกษา 

 
3. ควรใช้แบบทดสอบและแบบประเมินกลาง 
ผลการวิจัย พบว่าแต่ละศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ แยกกันข้ึนการบังคับบัญชากับแต่ละ

กองบญัชาการในเขตพื้นท่ี โดยใชห้ลกัสูตรและต าราเดียวกนั ท่ีจดัท าโดยกองบญัชาการศึกษา ซ่ึง
ปัจจุบนัมีการใชแ้บบประเมินท่ีกองบญัชาการศึกษาเป็นผูก้  าหนดข้ึน แต่ใช้แบบทดสอบความรู้ท่ี
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจต่างๆ จดัท าข้ึนมาเอง ท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลดา้นความรู้ของ
การด าเนินการตามหลกัสูตรเดียวกนัได ้ดงันั้น เน่ืองจากเป็นการศึกษาตามหลกัสูตรเดียวกนั และ
เพื่อความมีมาตรฐานและเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงควรสร้างและใช้แบบทดสอบความรู้
และแบบประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ท่ีจดัท าโดยกองบญัชาการศึกษาซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าหลกัสูตร 
และควรก าหนดมาตรการเพื่อมิใหผู้ใ้ดล่วงรู้ขอ้สอบก่อนการทดสอบดว้ย 

 
4. ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแต่มีอยู่น้อย

หรือมีการปฏิบัติน้อย 
ผลการวิจยั พบวา่บางปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการมีอยูน่อ้ยหรือมีการปฏิบติันอ้ย ซ่ึง

ควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมปัจจยัเหล่าน้ี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากข้ึน ดงัน้ี 
1) ดา้นผูบ้ริหาร ควรเพิ่มความสุขุมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากข้ึน อุทิศเวลาเพื่อพฒันา

ทรัพยากรและมีความคิดริเร่ิม พยายามหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร แสดงความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ และติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2) ดา้นผูส้อน ควรเพิ่มการจดัเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มากข้ึน 
พยายามจดัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนทุกคร้ัง หาวิธีการออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะกบัผูเ้รียน อุทิศตนเพื่อผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพครู และพยายามใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม
กบัสภาพการเรียนรู้  มีการประสานกบัผูส้อนวิชาอ่ืนเพื่อเช่ือมโยงเน้ือหาวิชา  และส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ความสามารถ  

3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อ
ผอ่นคลายจากการเรียนและฝึก ควรมีการจดัหาแหล่งเรียนรู้และวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกศูนยฝึ์กอบรม ควรมีห้องสมุดท่ีนกัเรียนนายสิบต ารวจเขา้ไปใช้
บริการไดอ้ย่างสะดวก และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัและ
การศึกษาในศูนยฝึ์กอบรม  
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4) ด้านวสัดุอุปกรณ์ ควรมีจ านวนอย่างเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนนายสิบต ารวจ ควรมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนไดอ้ยา่งดี และควรพยายามน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูม่าใชใ้น
การวจิยัหรือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหรือใชใ้นการบริหารงานวชิาการมากข้ึน 

 
5. ควรปรับเปลีย่นวธีิการสอน  
จากการวิจัยพบว่า ความรู้ของนักเรียนนายสิบต ารวจย ังมีระดับปานกลาง ซ่ึงอาจ

เน่ืองมาจากห้องเรียนของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจมีจ านวนนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีมากเกินไป หรือ
วิธีการสร้างการเรียนรู้ของครูอาจารย์ยงัไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการสอนของผูส้อนส่วนใหญ่
ในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเป็นการบรรยายในชั้นเรียน ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ท าให้เกิด
ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะหรือความสามารถการน าไปใช ้ดงันั้นจึงควรปรับเปล่ียน
วิธีการสอน เช่น ห้องเรียนแต่ละห้องควรจะเล็กลง และการเรียนการสอนควรเป็นแบบบูรณาการ  
เน้นเร่ืองการฝึกปฏิบติัมากข้ึน หรือเรียนจากโมดูลหรือสถานการณ์จริง เพราะนักเรียนนายสิบ
ต ารวจเป็นนกัเรียนท่ีเรียนส าเร็จแลว้ตอ้งไปปฏิบติังานจริงทนัที การปรับเปล่ียนวิธีการสอนเป็นวิธี
หน่ึงท่ีสามารถพฒันางานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจได ้ 

 
6. ควรจัดหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้และวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มากขึน้  
จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นส่ิงส าคญั

และส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ แต่ส่วนใหญ่ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนหรือไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ย ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จึงเสนอแนะใหพ้ิจารณาด าเนินการจดัหาแหล่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มากข้ึน เช่น การจดัหางบประมาณ
สนบัสนุนการสร้างสนามกีฬา เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงส่ือโสตทศันูปกรณ์
ส าหรับการใชส่ื้อมลัติมีเดีย เพื่อท าใหผู้เ้รียนจ านวนมากๆ สนใจการเรียนมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
 
ข้อแนะน าในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลของการวิจยัและขอ้คน้พบของการวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้มีประเด็นวิจยัท่ีควรจะมีการ
วจิยัต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของนักเรียนนายสิบต ารวจให้
ครอบคลุมไปถึงนักเรียนนายสิบต ารวจของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
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เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเนน้การวิจยัการบริหารงานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ จึงเป็น
การเปรียบเทียบถึงแค่ระดบัผูบ้ริหารของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเท่านั้น ไม่ถึงระดบักองบญัชาการ ท า
ให้ไม่มีการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งการบริหารจากศูนยก์ลาง เช่น 
กองบงัคบัการฝึกพิเศษ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน กบัการบริหารแบบแยกศูนย ์เช่นศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภาค ดงันั้น จึงเสนอใหค้วรวจิยัเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ
แบบรวมอ านาจท่ีศูนยก์ลาง กบัการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ วา่มีประสิทธิผลเหมือน
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร และมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยต่างกนัหรือไม่  

2. ควรศึกษาวิจัยถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ของแต่ละศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจ 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ โดยเนน้ถึง
ปัจจยัภายในต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูส้อน สภาพแวดลอ้ม และวสัดุอุปกรณ์ 
แต่ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนนายสิบต ารวจได ้คือปัจจยัของตวั
นกัเรียนนายสิบต ารวจเอง จึงควรวิจยัถึงแรงจูงใจของนกัเรียนนายสิบต ารวจแต่ละศูนยฝึ์กอบรม วา่
ปัจจยัใดท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มาก เช่น แรงจูงใจส่วนตวั หรือต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการ
บรรจุแต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษา หรือความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและระยะทางระหว่าง
สถานท่ีฝึกอบรมกบัสถานท่ีปฏิบติังานหลงัส าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 
 3. ควรศึกษาวจัิยถึงปัจจัยอ่ืน ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ โดยเนน้ถึง
ปัจจยัภายในต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ซ่ึงอาจมีปัจจยัภายนอกของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจท่ีอาจ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการได้ เช่น โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบการแต่งตั้งและเล่ือน
ต าแหน่งครู/อาจารย์ หรืองบประมาณ เป็นต้น  จึงควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยอ่ืน ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจเพิ่มเติมอีกดว้ย 

4. ควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานด้านอ่ืน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัถึงปัจจยัท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ซ่ึงศูนย์ฝึกอบรมต ารวจยงัมีภารกิจด้านอ่ืนนอกเหนือจากการบริหารงาน
วิชาการ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ เป็นตน้ จึงควรศึกษาวิจยัถึงการ
พฒันาระบบการบริหารงานด้านอ่ืน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจอีกดว้ย 
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แบบทดสอบในการวดัผลการเรียนรู้ภาควชิาการ (รวม) 
หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี พ.ศ.2560 

 
จงกากบาด [ X ] หน้าค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดยีง 
1. ขอ้ใด ไม่ใช่เป้าหมายของการปฐมพยาบาล  

1. เพ่ือช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกวธีิ และปลอดภยั  
2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ บรรเทาความเจบ็ปวด  
3. เพ่ือดูแลผูบ้าดเจบ็อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี  
4. เพ่ือป้องกนัความพิการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงั 

2. ขอ้ใดคือความหมายของจริยธรรม  
1. แนวทางในการประพฤติตนเพ่ือใหอ้ยูก่นัไดอ้ยา่งร่มเยน็ในสงัคม  
2. ส่ิงท่ีสงัคมถือวา่มีค่าพึงปรารถนาของสงัคม  
3. สภาพคุณงามความดี ท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองควบคุมจิตใจ ใหส้งบ  
4. ประมวลความประพฤติ ท่ีแต่ละอาชีพก าหนดข้ึน 

3. ขอ้ใดถูกตอ้ง    
1. ขอ้มูล เป็นรูปแบบของขอ้เทจ็จริงท่ีมีการรวบรวมไวแ้ละสามารถน าไปใชง้านได ้ 
2. ขอ้มูล เป็นรูปแบบของขอ้เทจ็จริงท่ีมีสาระและมีความหมายสามารถน าไปใชง้านได ้ 
3. สารสนเทศ เป็นชุดขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไว ้แต่ยงัไม่สามารถน าไปใชง้านได ้ตอ้งน าไปจดัเรียงใหม่
ก่อนน าไปใช ้ 

4. สารสนเทศ เป็นชุดขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวแ้ละสามารถน าไปใชง้านได ้หรือเป็นชุดขอ้มูลท่ีผา่นการ
ประมวลผลแลว้ 

4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส านกังานต ารวจแห่งชาติในขอ้ใดเหมาะสมกบังานสถานีต ารวจ  
1. POLIS และ AFIS 
2. POLIS และ PICASSO 
3. CRIMES และ POLIS 
4. POLIS และ C3I 

5. ขอ้ใดถูกตอ้ง    
1. สิทธิมนุษยชน เป็นแนวคิดของตะวนัตก ไม่ควรน ามาใชก้บัสงัคมไทย เน่ืองจากสงัคมไทยเป็นสงัคม
ท่ีเนน้ความเป็นส่วนรวมมากกวา่ปัจเจกบุคคล  

2. เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ตอ้งค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน ไม่เวน้แมก้ระทัง่โจรผูร้้าย  
3. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมได้
ยากล าบากมากข้ึน  

4. การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั ท าใหส้งัคมไทยเกิดความขดัแยง้วุน่วายอนัเป็นภยัต่อความ
สงบเรียบร้อยในสงัคม 
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6. ขอ้ใด ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
1. บุคคลจะไม่ถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาส  
2. มนุษยทุ์กคนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัฉนัพ่ีนอ้ง  
3. บุคคลสามารถถูกเนรเทศออกจากประเทศได ้ 
4. บุคคลท่ีถูกกล่าวหาทางอาญา มีสิทธ์ิไดรั้บการสนันิษฐานไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิ 

7. การกระท าในลกัษณะใดเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
1. หน่วยความมัน่คงดกัฟังโทรศพัทน์ายขาวโดยไม่มีหมายศาล  
2. เจา้หนา้ท่ีต ารวจสอบผูต้อ้งหาตั้งแต่เท่ียงคืนถึงเท่ียงวนัโดยไม่หยดุพกั  
3. เจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ผากระท่อมชาวบา้นท่ีบุกรุกป่าสงวน  
4. เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหา เพราะเกรงวา่จะไปขม่ขู่พยาน 

8. ขอ้ใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
1. รัฐเรียกเก็บภาษีอากร  
2. รัฐสัง่ปิดหนงัสือพิมพ ์ 
3. ต ารวจตรวจคน้บา้นประชาชนโดยไม่มีหมายศาล  
4. รัฐออกพระราชก าหนดการบริหารราชการแผน่ดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

9. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่หลกัการใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีความพอประมาณ 
2. เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย  
3. ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช ้ 
4. ใชบ้ตัรเครดิต 

10. ตามปฏิญญากรุงเทพ ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งประชาคมอาเซียน   
1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางเศรษฐกิจ  
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือและพฒันาศกัยภาพทางการทหาร 
3. เพ่ือขยายการคา้ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและคมนาคม  
4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ  

11. มะนิลา คือเมืองหลวงของประเทศใด  
1. อินโดนีเซีย 
2. บรูไน  
3. มาเลเซีย  
4. ฟิลิปปินส์ 
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12. ขอ้ใด ไม่ใช่ภารกิจการอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว ตามยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 1. การจดัเจา้หนา้ท่ีต ารวจประจ า POKESTOP เพ่ืออ านวยความสะดวกและใหบ้ริการทัว่ประเทศ  

2. การเตรียมความพร้อมดา้นก าลงัพล วสัดุ อุปกรณ์ และสถานีในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ ดา้นการท่องเท่ียว  
3. การสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว  
4. การอ านวยความสะดวกในการแปลภาษาและการจดัหาล่ามอาสาสมคัรท่ีจะเป็นล่ามในพ้ืนท่ี 

13. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั จะตอ้งพิจารณาปฏิบติัการอยา่งไร  
1. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแบบเร่งด่วนตามอาการ 
2. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแบบถึงใครก่อนก็ช่วยเหลือก่อน 
3. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามความง่ายในการช่วยเหลือ  
4. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแบบรู้จกัใครก่อนก็ช่วยเหลือก่อน 

14. ขอ้ใด เป็นขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางยทุธวธีิอยา่งถูกตอ้ง  
1. หา้มเลือด ประเมินความรู้สึกตวั ตรวจสญัญาณชีพ เคล่ือนยา้ย  
2. ประเมินความรู้สึกตวั ตรวจหาบาดแผลตามร่างกาย เคล่ือนยา้ย ตรวจสญัญาณชีพ 
3. เคล่ือนยา้ย ตรวจหาบาดแผลตามร่างกาย ตรวจสญัญาณชีพ ประเมินความรู้สึกตวั 
4. ตรวจสญัญาณชีพ เคล่ือนยา้ย ตรวจหาบาดแผลตามร่างกาย หา้มเลือด 

15. ขอ้ใด เป็นหลกัการจ าในการกดหนา้อกของผูป่้วยท่ีไม่มีชีพจร  
1. กดลึก ปล่อยสุด อยา่หยดุ กดบ่อย 
2. กดลึก ปล่อยสุด อยา่หยดุ อยา่บ่อย 
3. กดลึก ปล่อยสุด หยดุเป็นระยะ กดบ่อย 
4. กดสุด หยดุเป็นระยะ กดบ่อย ปล่อยลึก 

16. ท่านจะอธิบายหลกัการปฐมพยาบาลแก่คนทัว่ไปอยา่งไร   
1. การปฐมพยาบาลมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็อยา่งรวดเร็วและปลอดภยั 
2. การปฐมพยาบาลไม่ไดช่้วยลดการบาดเจบ็ แต่จะช่วยใหผู้ป่้วยถึงมือแพทยอ์ยา่งรวดเร็ว 
3. การปฐมพยาบาลจ าเป็นตอ้งท าดว้ยความเร่งรีบ ไม่ควรค านึงถึงความพิการ 
4. การปฐมพยาบาลจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 

17. ขอ้ใด เป็นการปฏิบติัตนตามประมวลจริยธรรมของต ารวจ พ.ศ.2553  
1. เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
2. แต่งเคร่ืองแบบต่อหนา้ประชาชนอยูเ่สมอ เพ่ือใหป้ระชาชนอุ่นใจ 
3. ยดึถือคุณธรรมส่ีประการเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังในการประพฤติตน 
4. หมัน่ศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 
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18. ต ารวจควรปฏิบติัตวัอยา่งไร ใหส้มกบัค ากล่าวท่ีวา่ “เราอยูไ่หน ประชาอุ่นใจทัว่กนั” มากท่ีสุด  
1. ประพฤติตนเป็นคนดี มีจริยธรรม  
2. ไม่ทุจริตตอ่หนา้ท่ีดว้ยประการทั้งปวง 
3. ใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพต่อประชาชน 
4. บริการแก่ประชาชนดว้ยความกระตือรือร้น 

19. ขอ้ใด เป็นจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษส์นัติราษฎร์  
1. มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี และมีความอ่อนโยนต่อประชาชน 
2. ไม่ทุจริตตอ่หนา้ท่ีดว้ยประการทั้งปวง 
3. ยดึมัน่การปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยท์รงเป็นประมุข 
4. ด ารงชีวติส่วนตวัไม่ใหม้วัหมองต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 

20. โปรแกรมใดต่อไปน้ี เหมาะส าหรับน ามาใชใ้นการจดัท าบญัชีเงินเดือนขา้ราชการต ารวจ  
1. Word 
2. Excel 
3. Access 
4. PowerPoint 

21. ระบบใด ท่ีใชใ้นการสเก็ตซ์ภาพคนร้าย 
1 .ระบบ POLIS 
2. ระบบ CCTV 
3. ระบบ PICASSO  
4. ระบบ AFIS 

22. ระบบ POLIS และ CRIMES เช่ือมโยงกบักรมการปกครองเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลใด 
1. ขอ้มูลการเลือกตั้ง 
2. ขอ้มูลใบอนุญาตขบัรถ 
3. ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ 
4. ขอ้มูลทะเบียนยานพาหนะ 

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. ประเทศไทยใชร้ะบอบการปกครองและระบบรัฐธรรมนูญแบบประเทศใดในโลก   
1. สหรัฐอเมริกา และองักฤษ  
2. สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส  
3. องักฤษ และฝร่ังเศส  
4. องักฤษ และญ่ีปุ่น 
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30. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด เก่ียวกบัลกัษณะของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
1. เป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายสารบญัญติั  
2. เป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายวธีิสบญัญติั  
3. เป็นกฎหมายสารบญัญติัและวธีิสบญัญติั  
4. เป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายวธีิสบญัญติั 

31. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด   
1. การสอบสวนจะมีข้ึนก่อนหรือหลงัความผิดเกิดก็ได ้ 
2. การสอบสวนเป็นการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานในคดี ของพนกังานสอบสวน  
3. การสืบสวนและการสอบสวน ต่างก็เป็นการแสวงหาขอ้เทจ็จริงของกฎหมาย  
4. การสอบสวนจะมีข้ึนเม่ือมีการกระท าผิดเกิดข้ึน และเป็นอ านาจของพนกังานสอบสวนเท่านั้น 

32. กรณีท่ีกฎหมายอาญาท่ีใชข้ณะกระท าความผิด แตกต่างกบักฎหมายอาญาท่ีแกไ้ขใหม่ซ่ึงบงัคบัใชภ้ายหลงัการ
กระท าความผิด เม่ือคดียงัไม่ถึงท่ีสุดจะตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าความผิดนั้นอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง
ท่ีสุด   

1. ใชก้ฎหมายอาญาท่ีแกไ้ขใหม่เท่านั้น เพราะกฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงั  
2. ใชก้ฎหมายอาญาท่ีใชอ้ยูเ่ดิมเท่านั้น เพราะเป็นกฎหมายท่ีใชใ้นขณะกระท าผิด 
3. กฎหมายใดเป็นคุณกบัผูก้ระท าความผิด ใหใ้ชก้ฎหมายในส่วนนั้น  
4. ใชอ้ยา่งใดก็ได ้แลว้แต่ดุลพินิจของศาลท่ีตดัสินคดีนั้นๆ 

33. องคป์ระกอบความผิดฐานกระท าการมัว่สุมกนัท าใหเ้กิดความวุน่วายในบา้นเมืองจะตอ้งมีบุคคลมัว่สุมตั้งแต่ก่ี
คนข้ึนไป   

1. 3 คน  
2. 5 คน  
3. 10 คน  
4. 15 คน 

34. ขอ้ใด ไม่เป็นท่ีมาของกฎหมาย ในระบบ common law   
1. กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  
2. หลกัความยติุธรรมของผูพ้ิพากษา  
3. จารีตประเพณี  
4. หลกักฎหมายทัว่ไป 

35. ระบบกฎหมายของประเทศไทย ใชร้ะบบกฎหมายลกัษณะใด  
1. Common Law, ระบบไต่สวน  
2. Civil Law, ระบบกล่าวหา  
3. common law, ระบบกล่าวหา  
4. Civil Law, ระบบไต่สวน 
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36. ขอ้ใดถือเป็นกฎหมายเอกชน    
1. กฎหมายแพง่ กฎหมายปกครอง  
2. กฎหมายแพง่ กฎหมายพาณิชย ์ 
3. กฎหมายอาญา กฎหมายพาณิชย ์ 
4. กฎหมายพาณิชย ์กฎหมายระหวา่งประเทศ 

37. สภาพของบุคคลตามกฎหมายเร่ิมข้ึนเม่ือใด   
1. เม่ืออยูใ่นครรภม์ารดาครบ 9 เดือน  
2. เม่ือคลอดออกจากครรภม์ารดา จะมีชีวติหรือไม่มีชีวติก็ตาม  
3. เม่ือคลอดจากครรภม์ารดา และอยูร่อดเป็นทารก  
4. เม่ือทารกมีอายคุรบ 1 ปี 

38. การแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ สามารถด าเนินการได ้ณ ท่ีใด   
1. กรมพาณิชย ์ 
2. กรมคุม้ครองสิทธ์ิ  
3. กรมการคา้ภายใน  
4. กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

39. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบันโยบายการจดัระเบียบสงัคมของส านกังานต ารวจแห่งชาติ   
1. ใหต้รวจตรากวดขนัสถานบริการวา่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งสถานบริการอยา่งถูกตอ้งหรือไม่  
2. ใหส้ถานบริการด าเนินกิจการอยา่งถูกตอ้งตามประเภทท่ีขออนุญาตและใหเ้ปิดปิดสถานบริการ ตาม
เวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

3. กวดขนัมิใหผู้มี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ซ่ึงไม่ไดท้ างานในสถานบริการนั้นเขา้ไปในสถานบริการ
ระหวา่งเวลาท าการ  

4. ถูกทุกขอ้ 
40. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

1. ใหป้ระชาชนไปดกัจบัผูต้อ้งหาตามหมายจบัท่ีทา้ยซอย 
2. ส่งหมายเรียกใหแ้ก่ผูรั้บหมายตอนผูรั้บกลบัถึงบา้นเวลา 2 ทุ่ม 
3. แจง้ใหผู้ถู้กจบักมุทราบวา่ ผูถู้กจบัมีสิทธิปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตวั 
4. เขา้ไปคน้ในท่ีรโหฐานทนัทีโดยไม่มีหมายคน้ เม่ือไดย้นิเสียงร้องใหช่้วยมาจากขา้งใน 

41. ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัสถานีต ารวจ   
1. ในรูปแบบท่ี 2 งานจราจรข้ึนตรงต่อผูก้  ากบัการ  
2. ในรูปแบบท่ี 3 งานจราจรข้ึนตรงต่อสารวตัรหวัหนา้สถานี  
3. ในรูปแบบท่ี 4 งานจราจรข้ึนตรงต่อสารวตัรป้องกนัปราบปราม  
4. ในรูปแบบท่ี 5 งานจราจรข้ึนตรงต่อรองสารวตัรป้องกนัปราบปราม 
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42. ขอ้ใดเขียนถูกตอ้งทุกต าแหน่ง   
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. เก่ียวกบังานอ านวยการเบ้ืองตน้ในสถานีต ารวจ งานใดมีหนา้ท่ีจดัท าตารางเวรปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ
ต ารวจ   

1. งานธุรการก าลงัพล  
2. งานธุรการทัว่ไป  
3. งานนโยบายและแผน  
4. งานธุรการคดี 

44. เจา้พนกังานต ารวจท่ีเป็นหวัหนา้ชุดในการจบักมุ ตามกฎหมายตอ้งมียศใด   
1. ร.ต.ต./พนกังานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
2. ร.ต.อ. ข้ึนไป  
3. สารวตัร ข้ึนไป 
4. ไม่มีกฎหมายก าหนด แค่เป็นพนกังานผูมี้อ านาจตามกฎหมายก็เป็นได ้

45. ใครปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้จราจร  
1. รอง ผกก.จร. 
2. สว.จร. 
3. รอง สว.จร. 
4. รอง สว.งานจราจร 

46. ใครปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้สายสืบ  
1. รอง ผกก.สส. 
2. สว.สส. 
3. รอง สว.สส. 
4. รอง สว.งานสืบสวน 

47. ขอ้ใดต่อไปน้ี ท าหนา้ท่ีพิมพส์ านวนการสอบสวน   
1. ผบ.หมู่ (ท าหนา้ท่ีธุรการ) 
2. ผบ.หมู่ (ท าหนา้ท่ีเสมียนคดี) 
3. ผบ.หมู่ (ท าหนา้ท่ีเสมียนประจ าวนัคดี) 
4. ผบ.หมู่ (ท าหนา้ท่ีผูช่้วยพนกังานสอบสวน) 

  



244 
 

48. หน่วยงานใดต่อไปน้ี ท าหนา้ท่ีสืบสวนหาข่าวท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  
1. งานสืบสวน 
2. งานอ านวยการ 
3. งานป้องกนัปราบปราม 
4. หน่วยปฏิบติัการพิเศษ 

49. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง  
1. การลงช่ือในบญัชีปฏิบติัราชการ ใหล้งช่ือตั้งแต่ผูบ้งัคบัการลงมาทุกคน 
2. เม่ือตอ้งเคารพต ารวจซ่ึงอยูร่วมกนัหลายคน ใหท้ าเฉพาะผูมี้ยศสูงในท่ีนั้นแตเ่พียงผูเ้ดียว 
3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชนิดติดหนา้อก ใหป้ระดบัไวเ้หนือกระเป๋าเส้ือเบ้ืองขวาแนวรังดุมเมด็ท่ี 1 
4. บุคคลในครอบครัวขา้ราชการ ท่ีมีสิทธิเบิกประกนัสงัคม ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลได ้

50. ลกัษณะสญัลกัษณ์ของต ารวจท่ีถูกตอ้งเป็นรูปอะไร   
1 รูปพระแสงดาบและโล่  
2 รูปพระแสงเขนและดาบ  
3 รูปพระแสงดาบเขนและโล่  
4 รูปพระเขนดาบและโล่ 

51. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง  
1. ส านกังานจเรต ารวจ มีหนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนหรือร้องทุกขข์า้ราชการต ารวจ 
2. ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นหน่วยงานดูแลระบบ CRIMES 
3. ส านกังานยทุธศาสตร์ต ารวจ มีหนา้ท่ีจดัท าแผน แผนงาน โครงการ ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
4. ส านกังานพิสูจน์หลกัฐาน มีหนา้ท่ีตรวจพิสูจน์หลกัฐานเพื่อส่งไปยงักองทะเบียนประวติัอาชญากร 

52. พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ. ศ. 2547 ตราข้ึนโดยค าแนะน าและยนิยอมของขอ้ใด  
1. นายกรัฐมนตรี  
2. ประธานรัฐสภา  
3. ประธานวฒิุสภา  
4. รัฐสภา 

53. กรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่งของ ก.ตร. ไดแ้ก่ขอ้ใด  
1. เลขาธิการ ก.ตร  
2. จเรต ารวจแห่งชาติ  
3. ปลดักระทรวงมหาดไทย  
4. ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
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54. ขา้ราชการต ารวจยศ “พลต ารวจตรี” เป็นผูบ้งัคบับญัชาในระดบัใด  
1. กองบงัคบัการ  
2. กองบญัชาการ  
3. กองบญัชาการหรือกองบงัคบัการ  
4. กองก ากบัการ 

55. ขา้ราชการต ารวจประกอบดว้ยขอ้ใด    
1. ชั้นสญัญาบตัร ชั้นประทวน ชั้นพลต ารวจ  
2. ชั้นสิบต ารวจตรี ชั้นจ่าสิบต ารวจ ชั้นดาบต ารวจ 
3. ชั้นสญัญาบตัร ชั้นประทวน ชั้นพลต ารวจส ารอง 
4. ชั้นพลต ารวจตรี ชั้นร้อยต ารวจตรี ชั้นสิบต ารวจตรี 

56. กรณี ส.ต.ต.กล ตอ้งการยืน่หนงัสืออุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษ ปลดออก ใหด้ าเนินการภายในก่ีวนั  
1. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทราบค าสัง่ 
2. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทราบค าสัง่ 
3. ภายใน 45 วนันบัแต่วนัทราบค าสัง่ 
4. ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทราบค าสัง่ 

57. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง  
1. เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาไดจ้ากรัฐบาล 
2. ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
3. ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบต ารวจโดยไม่มีสิทธิ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 
4. ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบต ารวจเพ่ือการแสดง ตอ้งแจง้ต่อหวัหนา้สถานีต ารวจทอ้งท่ีทราบ 

58. ค  าวา่ “หนงัสือ” ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ หมายถึงขอ้ใด    
1. หนงัสือราชการ  
2. หนงัสือคู่มือการเรียน  
3. หนงัสือสารคดี 
4. หนงัสือนวนิยาย 

59. ขอ้ใดควรจะท าเป็นหนงัสือภายใน    
1. หนงัสือจาก บช.น. มีถึง ลก.ตร.  
2. หนงัสือจาก ภ.จว.ชยัภูมิ มีถึง ส านกังานโยธาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
3. หนงัสือจาก กรมท่ีดิน มีถึง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
4. หนงัสือจาก อบต.ศาลายา มีถึง สภ.พทุธมณฑล 
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60. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการเขียนรายงาน   
1. เพ่ือทราบเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
2. เพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงการสัง่การของผูบ้งัคบับญัชา  
3. เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในชั้นสืบสวนสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาล  
4. เพื่อใชเ้ป็นสถิติและเปรียบเทียบ 

61. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง   
1. หากตนเองสมคัรใจโอนไปรับราชการในส่วนราชการอ่ืน ตอ้งใหส่้วนราชการนั้นท าความตกลงกบั

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2. ในกรณีต าแหน่งใดวา่งลง ตอ้งแต่งตั้งผูมี้ต  าแหน่งรองรักษาราชการแทนเท่านั้น จะแต่งตั้งผูอ่ื้นมิได ้
3. การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหต้นเองไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมิควรได ้

เป็นการกระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
4. ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ แต่งตั้งจากขา้ราชการต ารวจยศสิบต ารวจตรีข้ึนไป แต่ไม่สูงกวา่ดาบต ารวจ 

62. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง   
1. เด็ก มีสิทธิในการอยูร่อด สิทธิไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง สิทธิในการพฒันา สิทธิในการพฒันา และ

สิทธิในการมีส่วนร่วม 
2. เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด มกัอยูใ่นครอบครัวท่ีบกพร่องหรือขาดความสมดุล 
3. ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลทัว่ไป ใหย้ืน่ฟ้องเด็กและเยาวชนพร้อมไปกนั

กบับุคคลทัว่ไปนั้นเลย 
4. ถา้เด็กกระท าความผิดซ่ึงหนา้ ใหจ้บักมุไดท้นัที 

63. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวถูกตอ้ง    
1. เด็กท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ 
2. หากนายจา้งตอ้งการจา้งเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีเป็นลูกจา้ง ใหย้ืน่เร่ืองต่อกระทรวงแรงงาน 
3. หากคู่สมรสลกัทรัพยอี์กฝ่ายหน่ึง ผูก้ระท าไม่ตอ้งรับโทษ 
4. กองก ากบัการสวสัดิภาพเด็กและสตรี เป็นองคก์รสงักดักองบงัคบัการปราบปรามการกระท าผดิต่อ

เด็กและสตรี 
64.  โดยปกติการจดัเวรยามประจ าตูย้าม ในการเขา้เวรยามหน่ึงผลกัตอ้งอยูป่ระจ าตูย้ามก่ีชัว่โมง  

1. 6 ชัว่โมง  
2. 8 ชัว่โมง  
3. 12 ชัว่โมง  
4. 24 ชัว่โมง 
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65. ขอ้ใด ไม่ใช่จุดเนน้ของงานชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์   
1. การใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรม  
2. การตรวจทอ้งท่ีโดยสม ่าเสมอต่อเน่ืองโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีใส่เคร่ืองแบบ  
3. การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งต ารวจและประชาชน  
4. การส่งเสริมใหป้ระชาชนป้องกนัตนเองครอบครัวและชุมชนใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรม 

66. สาเหตุใหญ่ๆ ท่ีท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดแ้ก่อะไรบา้ง   
1. สาเหตุทางชีววทิยาและสาเหตทุางจิตวทิยา  
2. สาเหตุทางสงัคมและสาเหตทุางส่ิงแวดลอ้ม  
3. สาเหตุทางกฎหมายและสาเหตทุางศีลธรรม  
4. สาเหตุภายในและสาเหตุภายนอก 

67. ขอ้ใด ไม่ใช่สาระส าคญัของทฤษฎีการบงัคบัใชก้ฎหมาย    
1. การปรากฏตวัของต ารวจ ยอ่มมีผลยบัย ั้งผูมี้แนวโนม้จะประกอบอาชญากรรม  
2. ต ารวจสายตรวจตอ้งแต่งเคร่ืองแบบออกตรวจทอ้งท่ีโดยสม ่าเสมอต่อเน่ือง  
3. รถสายตรวจควรมีลกัษณะเด่นชดัเห็นไดง่้าย  
4. การจดัสภาพทัว่ไปในระดบัเมืองและชุมชนใหง่้ายต่อการควบคุมสงัเกตตรวจตรา 

68. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั เซอร์ โรเบิร์ต พีล    
1. เป็นบิดาของการต ารวจยคุใหม่  
2. เป็นผูก่้อตั้งกรมต ารวจนครบาลแห่งลอนดอน  
3. เป็นผูก้ล่าววา่ “การป้องกนัอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวน และจบักมุ คืองานหลกัของต ารวจ” 
4. เป็นเจา้ของแนวคิดท่ีวา่ “ต ารวจคือประชาชน ประชาชนคือต ารวจ” 

69. ขอ้ใด ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   
1. เป็นภยัคุกคามท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ  
2. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไม่ถือวา่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
3. ผูก้ระท าความผิดมกัเป็นผูมี้ความรู้ สามารถปกปิดการกระท าผิดไดแ้นบเนียน 
4. ผูก้ระท าความผิดมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีอิทธิพลทางการเมือง 

70. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกตอ้ง  
1. เม่ือยืน่ฟ้องเด็กท่ีศาลใดแลว้ ไม่สามารถโอนคดีไปยงัศาลอ่ืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
2. เด็กอายยุงัไม่เกิน 10 ปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
3. บุคคลใดๆ จะไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา ถา้ไม่มีกฎหมายบอกวา่ การกระท าอยา่งนั้นเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไวด้ว้ย 
4. ถา้มีผูน้ าเด็กหลงทางมาแจง้ท่ีตูย้าม ใหต้ ารวจยามประจ าตูย้ามรับตวัไว ้แลว้ลงรายงานประจ าวนั
ประจ าตูย้าม 
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71. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกตอ้ง   
1. การมีมนุษยสมัพนัธ์ เป็นการปฏิสมัพนัธ์ส่ือสารกนัในทางท่ีดีงาม 
2. การท างานเป็นทีม เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
3. การสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีวธีิการปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูบ้งัคบับญัชา 
4. การสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบัประชาชน ตอ้งใชเ้ทคนิคและวธีิการหลายรูปแบบมาประสมประสานกนั 

72. ขอ้ใด เป็นขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง  
1. ส ารวจปัญหา วเิคราะห์ปัญหา แกไ้ขปัญหา ประเมินผล 
2. ส ารวจปัญหา วเิคราะห์ปัญหา ประเมินผล แกไ้ขปัญหา  
3. วเิคราะห์ปัญหา ส ารวจปัญหา แกไ้ขปัญหา ประเมินผล 
4. วเิคราะห์ปัญหา ส ารวจปัญหา ประเมินผล แกไ้ขปัญหา 

73. การปรากฏตวัของต ารวจ มีผลในการยบัย ั้งผูมี้แนวโนม้ท่ีจะประกอบอาชญากรรม เป็นแนวคิดของทฤษฎีใด
ในการป้องกนัอาชญากรรม  

  1. ทฤษฎีชุมชนสมัพนัธ์ 
2. ทฤษฎีต ารวจชุมชน 
3. ทฤษฎีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
4. ทฤษฎีการควบคุมทางสงัคม 

74. ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการบริการประชาชน คือขอ้ใด  
1. ตอ้งไม่โตแ้ยง้ประชาชน 
2. ตอ้งท าดว้ยความรวดเร็ว 
3. ตอ้งไม่เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ 
4. ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีใจในการใหบ้ริการ 

75. ขอ้ใด ไม่ใช่ยทุธวธีิต ารวจภายใตท้ฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมาย  
1. การตรวจทอ้งท่ี 
2. การจดัตั้งต ารวจชุมชน 
3. การวางยามเฝ้าจุดส าคญัๆ 
4. การตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ 

76. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกตอ้ง   
1. แผนประทุษกรรม หมายถึง แบบอยา่งการทุจริตหรือวธีิการกระท าผิดของคนร้าย 
2. การทะเบียนประวติัอาชญากร คือ การเก็บบนัทึกเร่ืองราวรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลและ

ส่ิงของในคดีอาญา 
3. กรณีเจา้ทุกขห์รือพยานจ าหนา้คนร้ายได ้สามารถสเก็ตชภ์าพคนร้ายท่ีกองพิสูจน์หลกัฐานกลางได ้
4. กรณีท่ีเจา้ทุกขห์รือพยานจ าหนา้คนร้ายได ้สามารถตรวจสอบจากสารบบภาพถ่ายคนร้ายท่ีกอง

ทะเบียนประวติัอาชญากรได ้
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77. ผูมี้อ  านาจสืบสวนคือ    
1. พนกังานฝ่ายปกครองระดบั 3 ข้ึนไป  
2. ต ารวจท่ีมียศตั้งแต่นายดาบต ารวจข้ึนไป  
3. เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่จ ากดัวา่ชั้นยศใดต าแหน่งหนา้ท่ีอะไร  
4. พนกังานอยัการ 

78. หลกัปฏิบติัทัว่ไปในการสืบสวน ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสืบสวนคือขอ้ใด   
1. ขอ้มูลของคดี  
2. บุคคลในคดี  
3. งบประมาณสนบัสนุนการท าคดี  
4. ผูบ้งัคบับญัชาในการสัง่งานคดี 

79. งานสืบสวนเป็นงานเทคนิคอยา่งหน่ึง ซ่ึงปรัชญาความเช่ือในงานสืบสวนท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูสื้บสวนตอ้ง
ยดึถือ คือขอ้ใด    

1. เนน้การสืบสวนจากตวับุคคล ไปหาวตัถุพยานหรือทรัพย ์ 
2. เนน้การสืบสวนจากพยานหลกัฐานพยานวตัถุและความรู้ทางนิติวทิยาศาสตร์ ไปหาขอ้เทจ็จริงในคดี

และตวัผูก้ระท าความผดิ  
3. ไม่มีคดีใดท่ีคล่ีคลายไม่ได ้อาชญากรยอ่มท้ิงร่องรอยเสมอ 
4. รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง 

80. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถูกตอ้ง  
1. อาชญากรมกัจะท้ิงร่อยรอยในสถานท่ีเกิดเหตุเสมอ 
2. สถาบนันิติเวชวทิยา เป็นหน่วยงานหลกัในการชนัสูตรพลิกศพของส านกังานพิสูจนห์ลกัฐานต ารวจ 
3. การพิสูจน์หลกัฐาน เป็นกฎเกณฑท์างวชิาชีพและวทิยาศาสตร์ ซ่ึงมุ่งใหก้ารยอมรับ การช้ีเฉพาะ การ

จ าแนก และการตีความหมายของวตัถุพยาน 
4. ประโยชนข์องการตรวจพิสูจนห์ลกัฐาน ไดแ้ก่ การตรวจเพ่ือช้ีเฉพาะวตัถุพยานดว้ยวธีิการทาง

วทิยาศาสตร์ 
81. พยานวตัถุในขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นพยานวตัถุท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได ้  

1. เกา้อ้ีขนาดใหญ่ 
2. ช้ินส่วนพรม 
3. รอยประทบัยางรถยนต ์
4. กระป๋องน ้ าอดัลม 

82. วตัถุพยานทางวทิยาศาสตร์ประเภทใดต่อไปน้ี มกัมีการปลอมแปลงมาก  
1. ลายน้ิวมือ 
2. เอกสาร 
3. อาวธุปืน 
4. ยาเสพติด 
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83. ค  าวา่ “การแช่แขง็ท่ีเกิดเหตุ” หมายถึงขอ้ใด    
1. การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเก็บพยานหลกัฐานต่างๆ ในคดี  
2. การพยายามเก็บสถานท่ีเกิดเหตุ ใหอ้ยูใ่นสภาพใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีพบเห็นมากท่ีสุด  
3. การวเิคราะห์คดี เพ่ือตั้งประเดน็ในการสืบสวนโดยใชว้จิารณญาณคาดเดาบนพ้ืนฐานของเหตุผล  
4. การวางแผนท าการสืบสวน เพื่อการบริหารจดัการคดี 

84. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกตอ้ง    
1. เคร่ือง IBIS ใชส้ าหรับการตรวจลูกกระสุนปืน 
2. เคร่ือง AFIS ใชส้ าหรับการตรวจลายพิมพน้ิ์วมือ 
3. เคร่ือง Polygraph ใชส้ าหรับแสดงภาพถ่าย 3 มิติ 
4. เคร่ือง Polylight ใชส้ าหรับตรวจหาเสน้ผม เสน้ขน 

85. การปฏิบติัหนา้ท่ีงานสืบสวนในขอ้ใด ท่ีตอ้งใชก้ารหลอกล่อ  
1. การใชส้ายลบั 
2. การวางกบัดกั 
3. การสะกดรอยติดตาม 
4. การเฝ้าจุดและสงัเกตการณ์ 

86. เทคโนโลยใีด ท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลประวติัอาชญากรรมไดค้่อนขา้งละเอียดท่ีสุด  
1. ระบบ AFIS 
2. ระบบ CDOS 
3. ระบบ PICASSO 
4. ระบบโครงข่าย I2 

87. ในการพิจารณาด าเนินคดี ขอ้ใดจะท าใหว้ตัถุพยานไม่เป็นท่ียอมรับ  
1. มีการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ ไม่ใหว้ตัถุพยานเสียหาย หรือถูกท าลาย หรือเพ่ิมข้ึน 
2. ผูต้รวจเก็บวตัถุพยาน ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูเ้สียหายโดยตรง 
3. มีการคน้หาวตัถุพยานอยา่งถูกตอ้ง มีวธีิการเก็บวตัถุพยานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. มีการครอบครองวตัถุพยาน หรือมีโซ่การอารักขาวตัถุพยาน เก็บรักษาวตัถุพยานอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาด

ตอน 
88. การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยกตอ้งปฏิบติัอยา่งไร   

1. ปฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรหรือกฎหมายจราจรอยา่งเคร่งครัด  
2. เม่ือพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยก ใหข้บัรถดว้ยความเร็วปกติ  
3. หากไม่มีสญัญาณจราจร ใหร้ถคนัท่ีใหญ่กวา่ผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน  
4. เม่ือพบป้ายเตือนสญัญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยก ใหข้บัรถไปตามปกติ 
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89. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งในการตั้งจุดตรวจ   
1. เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งแต่งเคร่ืองแบบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. ผูค้วบคุมจุดตรวจตอ้งเป็นนายต ารวจชั้นสญัญาบตัร  
3. ก าหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดภยัไวส้ าหรับตรวจคน้ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
4. ไม่ควรมีป้ายสญัญาณแสดงวา่หยดุตรวจ เน่ืองจากจะท าใหผู้ข้บัข่ีรู้ตวัแลว้หลบไม่เขา้จุดตรวจ 

90. นายหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถหมายเลขทะเบียน 71-2306 นครปฐม แต่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ซ่ึงมี
อตัราโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ถา้ท่านเป็นเจา้พนกังานจราจร 
ท่านจะท าอยา่งไร    

1. วา่กล่าวตกัเตือนแลว้ปล่อยไป  
2. ออกใบสัง่ใหไ้ปรายงานตวัต่อพนกังานสอบสวนภายใน 7 วนั  
3. เปรียบเทียบปรับท่ีตั้งจุดตรวจ 500 บาท  
4. บนัทึกการจบักมุส่งพนกังานสอบสวนเพ่ือส่งฟ้องศาลแขวงตอ่ไป 

91. การหา้มรถขอ้ใดถูกตอ้ง    
1. ใหส้ญัญาณนกหวดีพร้อมสญัญาณมือ  
2. ใหส้ญัญาณมือก่อนแลว้ใหส้ญัญาณนกหวดี  
3. ใหส้ญัญาณนกหวดีแลว้ใหส้ญัญาณมือ 
4. แลว้แต่ผูใ้หส้ญัญาณถนดั 

92. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นการควบคุมการจราจรท่ีเหมาะสม  
1. ยนืในจุดท่ีปลอดภยั มองเห็นถนนไดทุ้กดา้น และไม่กีดขวางการจราจร 
2. ใหส้ญัญาณมือเสร็จแลว้รีบใหส้ญัญาณเสียงดว้ยนกหวดีตาม เพ่ือใหผู้ข้บัข่ีทั้งเห็นและไดย้นิ 
3. เม่ือสญัญาณไฟจราจรขดัขอ้ง ใหย้นือยูข่อบทางและสงัเกตการจราจรอยา่งห่างๆ 
4. เม่ือมีเหตุรถยนตข์ดัขอ้งกีดขวางช่องจราจร ใหน้ ารถชิดขอบทางดา้นขวามือโดยเร็ว 

93. ขอ้ใดต่อไปน้ี กล่าวถูกตอ้ง  
1. การเขียนใบสัง่ใหเ้ขียนลงในแผน่สีเหลืองเพียงแผน่เดียว ซ่ึงเขียนคร้ังเดียวจะติดทั้ง 4 แผน่ 
2. ควรใหผู้ถู้กจบักมุเขา้ไปในตูย้ามเพ่ือเขียนใบสัง่ เพ่ือมิใหผู้ถู้กจบักมุเกิดความอบัอาย 
3. ขอ้หาขบัรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร ใหบ้นัทึกคะแนนคร้ังละ 10 คะแนน 
4. ประเภทของรถท่ีระบุในใบสัง่ มี 3 ประเภท คือ รถจกัรยานยนต ์รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และรถขนส่ง 

 
 

----------------------- 
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แบบประเมินในการวดัผลการเรียนรู้ภาคบูรณาการ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

ผู้เข้ารับการประเมิน ……………………………………………………………………………… 

ผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………. 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 การวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพ่ือแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณ์ 
     

2 การน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมในภาควชิาการ
และการฝึกมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ 

     

3 การแกไ้ขสถานการณ์เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ปฏิบติั 

     

4 การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้/การตดัสินใจ 
 

     

5 การด าเนินการแกไ้ขสถานการณ์เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

     

6 ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการแกไ้ข
สถานการณ์ 

     

 
 

 
  



253 
 

 

แบบประเมินในการวดัผลการเรียนรู้ภาคการฝึก 
 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

ผู้เข้ารับการประเมิน ……………………………………………………………………………… 

ผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………. 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้เก่ียวกบัท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ      
2 ความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาวธุปืนพก      
3 ความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวธีิการยงิปืนพกระบบ เอน็.

อาร์ . เอ.(N.R.A.) หรือการยิงปืนพกขั้ นพื้นฐาน 
(B.S.C.) 

     

4 ความ รู้ เ ก่ี ย วกับท่ า ท า ง  และวิ ธี ก า รยิ ง ปืนพก 
ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐาน 

     

5 ความรู้เก่ียวกบัท่าทาง และวิธีการยิงปืนพก ในระบบ
ต่อสู้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรือ การยิงปืนพกใน
ระบบต่อสู้และป้องกนัตวัภายใตส้ภาวะความกดดนั 
(P.H.D.) 

     

6 ความรู้เก่ียวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
7 ความรู้เก่ียวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของ

เจา้หนา้ท่ี 
     

8 ความรู้เก่ียวกบั การใชอ้าวธุทางยทุธวธีิ        
9 ความรู้เก่ียวกบั ยทุธวธีิการป้องกนัตวั      
10 ความรู้เก่ียวกบั ยทุธวธีิการการตรวจคน้และการ

ปฏิบติัการภายในอาคารรูปแบบต่าง ๆ 
     

11 ความรู้เก่ียวกบั เก่ียวกบัการหยดุยานพาหนะ      
12 ความรู้เก่ียวกบั การควบคุมผูข้บัข่ี       
13 ความรู้เก่ียวกบั การควบคุมผูโ้ดยสาร      
14 ความรู้เก่ียวกบั เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระสบ

เหตุคนแรก 
     

15 ความรู้เก่ียวกบั ยทุธวธีิการรักษาความปลอดภยับุคคล
ส าคญั 

     

16 ความรู้ในการออกก าลงักาย      
17 ความรู้ในการอบอุ่นร่างกาย      
18 ความรู้พื้นฐานการต่อสู้ป้องกนัตวั (มวยไทย)      
19 ความสามารถปฏิบติัภายใตค้  าสั่งของครูฝึกไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง ปลอดภยั 
     

20 ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระสบเหตุคนแรก      
21 ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการรักษาความปลอดภยั

บุคคลส าคญั 
     

22 ความสามารถยงิปืนพกในระบบเอน็.อาร์.เอ.(N.R.A.) 
หรือการยงิปืนพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แม่นย  า ปลอดภยั 

     

23 ความสามารถยงิปืนพก ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐาน ได้
อยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ปลอดภยั 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
24 ความสามารถยงิปืนพก ในระบบต่อสู้แบบ พี พี ซี 

(P.P.C.) หรือ การยงิปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกนั
ตวัภายใตส้ภาวะความกดดนั (P.H.D.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แม่นย  า ปลอดภยั 

     

25 ความสามารถยงิปืนใน เอ็น.อาร์.เอ.(N.R.A.) หรือการ
ยงิปืนพกขั้นพื้นฐาน (B.S.C.) การยงิปืนพก
ก่ึงอตัโนมติัขั้นพื้นฐานและการยงิปืนพก ในระบบ
ต่อสู้แบบ พี พี ซี (P.P.C.) หรือ การยงิปืนพกในระบบ
ต่อสู้และป้องกนัตวัภายใตส้ภาวะความกดดนั 
(P.H.D.) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

     

26 ความถูกตอ้งในการปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า      
27 ความถูกตอ้งในการปฏิบติัท่าฝึกบุคคลท่าอาวธุ      
28 ความพร้อมเพรียงในการปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า      
29 ความแขง็แรงในการปฏิบติัท่าฝึกบุคคลมือเปล่า      
30 ความเขม้แขง็ทางดา้นร่างกายพร้อมต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ี 
     

31 ความเขม้แขง็ทางดา้นจิตใจพร้อมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี      
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แบบประเมินความสามารถในการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

ผู้เข้ารับการประเมิน ……………………………………………………………………………… 

ผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………. 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. งานธุรการ      

1 ความสามารถในการรับส่งงานหนงัสือ       
2 ความสามารถในการเสนองานหนงัสือ      
3 ความสามารถในการคดัส าเนาเอกสาร      
4 ความสามารถในการร่างหนงัสือโตต้อบงานราชการ      
5 ความสามารถในการเขียนรายงานประจ าวนัธุรการ      
6 ความสามารถในการคน้หาและจดัเก็บเอกสารการ      
7 ความสามารถในรายงานและเขียนรายงานประจ าวนั เม่ือรับ

เร่ืองคดี 
     

8 ความสามารถในการรับเร่ืองคดีเม่ือประชาชนมาแจง้ความ
ร้องทุกข ์

     

9 ความสามารถในการปฏิบติังานก าลงัพล      
10 ความสามารถในการปฏิบติังานพสัดุ      
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ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
2. งานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม      

1 ความสามารถในการตั้งจุดตรวจจุดสกดั      
2 ความสามารถในการตรวจคน้บุคคลยานพาหนะ      
3 ความสามารถในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา      
4 ความสามารถในการปฏิบติัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ      
5 ความสามารถในการปฏิบติัของสายตรวจเพื่อระงบัเหตุ      
6 ความสามารถในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ      
7 ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนและ

ผูบ้งัคบับญัชา 
     

8 ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจสายตรวจใน
การสืบสวนหาข่าว 

     

9 ความสามารถในการปฏิบติัภายหลงัการออกตรวจ      
10 ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร      

3. งานสืบสวน      
1 ความสามารถในการสืบสวนหาข่าว      
2 ความสามารถในการสงัเกตและจดจ า      
3 ความสามารถในการส ารวจ/จดัท าแผนท่ี      
4 ความสามารถในการเฝ้าจุด      
5 ความสามารถในการสะกดรอยติดตาม      
6 ความสามารถในการจดัท าขอ้มูลทอ้งถ่ิน/ชุมชน      
7 ความสามารถในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ      
8 ความสามารถในการซกัถามพยานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
9 ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล/ข่าวสาร      

10 ความสามารถในการเขียนรายงานการสืบสวน      
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ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
4. งานจราจร      

1 ความสามารถในการแต่งเคร่ืองแบบต ารวจจราจร      
2 ความสามารถในการใชส้ญัญาณมือและนกหวดี      
3 ความสามารถในการใหส้ญัญาณจราจรในทางร่วมทางแยก      
4 ความสามารถในการจดัการและการควบคุมการจราจร      
5 ความสามารถในการตั้งจุดตรวจและสายตรวจ      
6 ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจรเม่ือเกิด

อุบติัเหต ุ
     

7 ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจรในโอกาส
ส าคญั 

     

8 ความสามารถในการแจง้ขอ้กล่าวหาขอ้กฎหมายเม่ือมี
ผูก้ระท าผิดกฎจราจร 

     

9 ปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดเหต ุ      
10 บุคลิกภาพและการปฏิบติัต่อประชาชนในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี      
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แบบประเมินจิตส านึกของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง อยูใ่นเกณฑดี์ 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

ผู้รับการประเมิน ……………….………………………………………………………………… 

ผู้ประเมิน…………………………………………………………………………………………. 
 

ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 เคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา       
2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น       
3 รับผดิชอบจากผลการปฏิบติังานของตน       
4 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต      
5 ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม       
6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความวิริยะอุตสาหะขยนัหมัน่เพียร      
7 มีระเบียบวนิยั      
8 มีมนุษยสัมพนัธ์      
9 มีความสามคัคีในหมู่คณะ       

10 ยดึมัน่ในอุดมคติต ารวจ       
11 รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ      
12 มีความสุภาพอ่อนนอ้ม      
13 มีมนุษยสัมพนัธ์ต่อผูรั้บบริการ       
14 ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว      
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ล าดับ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
15 มีน ้าใจ      
16 ยดึมัน่ในสถาบนัชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์      
17 ยดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
18 มีจิตส านึกในการบริการและบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข       

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข. 

แบบสอบถามการวจัิย 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง สภาพการปฏิบัติ/สภาพความเป็นจริง ของปัจจัยในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

 

แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการท า

วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสยาม โดยขอ้มูลน้ีจะไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

ผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณท่านอยา่งสูงในการเสียสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

รศ.พ.ต.อ.พงษพ์ิษณุ  ภกัดีณรงค์ 

 

ค าช้ีแจง  

1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย √   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง และเติมขอ้ความลงใน

ช่องวา่ง 

2. แบบสอบถามน้ีมี  2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน

วชิาการในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ 

ส่วนท่ี 2   เป็นขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ส่วนที ่1 สภาพการปฏิบัติ/สภาพความเป็นจริง ของปัจจัยในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามการรับรู้ของท่านมากท่ีสุดในแต่

ละดา้น 

 

ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ด้านผู้บริหาร (รอง ผบก. ข้ึนไป ในภาพรวม)      
1. ภาวะผู้น า      
 1.1 มีความมัน่ใจในตนเอง      
 1.2 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์      
 1.3 มีความอดทนต่อภาวะกดดนั      
 1.4 มีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ      
 1.5 มีวสิยัทศัน์      
 1.6 อุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร      
 1.7 มีความคิดริเร่ิม      
 1.8 มีการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร      
 1.9 มีมนุษยสมัพนัธ์      
 1.10 ยดึระบบคุณธรรมในการบริหารงาน      
2. การน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ      
 2.1 มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ      
 2.2 มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน      
 2.3 มีการก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั      
 2.4 มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย      
 2.5 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ      
 2.6 มีกลไกการก ากบัติดตาม      
 2.7 มีการควบคุมดูแลการด าเนินการตาม

นโยบาย 
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ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

3. การบริหารวชิาการ      
 3.1 มีการวางแผน      
 3.2 มีการก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรให้

ชดัเจน 
     

 3.3 มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ใหผู้ป้ฏิบติั 

     

 3.4 มีเอกภาพด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั      
 3.5 มีการประสานงานความสามคัคี       
 3.6 มีการติดตามและประเมินผล      
4. ความมคุีณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ ี      
 4.1 มีความเสียสละ      
 4.2 มีความซ่ือสตัย ์      
 4.3 มีความยติุธรรม มีเหตุผล       
 4.4 มองโลกในแง่ดี      
 4.5 วางตวัเป็นกลาง      
 4.6 มีความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน      
 4.7 มีความห่วงใยผูร่้วมงาน      
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ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ด้านผู้สอน (ครูฝึก และอาจารย ์ในภาพรวม)      
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล      
 1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม       
 1.2 มีความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน      
 1.3 มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ตอ่หนา้ท่ี      
 1.4 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ      
 1.5 ใฝ่หาความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั      
 1.6 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี      
 1.7 มีการดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์      
 1.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์      
 1.9 มีความยติุธรรมต่อผูเ้รียน      
2. ความรู้/ประสบการณ์วชิาชีพ      
 2.1 มีวฒิุการศึกษาตรงกบัรายวชิาท่ีสอน      
 2.2 เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน      
 2.3 มีความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ      
 2.4 มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาการ

ส่ือสาร 
     

 2.5 มีประสบการณ์ดา้นการสอน      
 2.6 สามารถการออกแบบการเรียนรู้      
 2.7 สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของวชิา      
3. แรงจูงใจ      
 3.1 ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน      
 3.2 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู      
 3.3 มีความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันา

ผูเ้รียน 
     

 3.4 มีความตั้งใจท างานเพ่ือพฒันาการศึกษา      
 3.5 อุทิศตนเพ่ือผดุงเกียรติแห่งวชิาชีพครู      
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ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

4. พฤตกิรรมการสอน      
 4.1 จดัเตรียมการสอนจากส่ือและแหล่งวทิยาการ

ต่างๆ 
     

 4.2 ใชค้วามรู้ความสามารถของตนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

 4.3 จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน      
 4.4 ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการ

เรียนรู้ 
     

 4.5 เลือกใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสม      
 4.6 มีวธีิการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย      
 4.7 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน      
 4.8 มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน      
 4.9 มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูเ้รียน      
 4.10 มีการประเมินผลการเรียนรู้      
 4.11 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
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ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ด้านสภาพแวดล้อม      
1. อาคารสถานที ่      
 1.1 มีความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน      
 1.2 มีความแขง็แรงทนทาน       
 1.3 มีความพร้อมใชง้าน      
 1.4 มีการก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม      
 1.5 มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ      
 1.6 มีการดูแลรักษาใหเ้อ้ือต่อการใชป้ระโยชน ์      
 1.7 มีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ      
 1.8 มีการใชอ้ยา่งคุม้ค่า      
2. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
 2.1 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ      
 2.2 มีสนามกีฬา      
 2.3 มีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ      
 2.4 มีหอ้งสมุด      
 2.5 มีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย      
 2.6 มีการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้      
 2.7 มีการจดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้      
 2.8 มีการตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้      
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ปัจจยั สภาพการปฏิบตั/ิสภาพความเป็นจริง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ด้านวสัดุอุปกรณ์      
1. การมวีสัดุอุปกรณ์      
 1.1 มีจ านวนอยา่งเพียงพอ      
 1.2 มีความปลอดภยั      
 1.3 มีความยดืหยุน่ ใชป้ระโยชน์หลายๆ อยา่งได ้      
 1.4 มีประสิทธิภาพในการท างาน      
 1.5 มีความเหมาะสมในการใชง้าน      
 1.6   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์      
 1.7   มีอินเทอร์เน็ต      
2. การใช้วสัดุอุปกรณ์      
 2.1  มีการน ามาใชว้างแผนงานดา้นวชิาการ      
 2.2  มีการน ามาใชใ้นการบริหารงานวชิาการ      
 2.3  มีการน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน      
 2.4  มีการน ามาใชป้ระเมินผล      
 2.5  มีการน ามาใชว้จิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา      
 2.6  มีการบ ารุงรักษาเทคโนโลยใีหใ้ชก้ารได ้      

 

 

ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นเพิม่เตมิ เกีย่วกบัปัจจยัการบริหารงานวชิาการในศูนย์ฝึกอบรมของท่าน 

 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค. 
แบบประเมินระบบ 
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แบบประเมนิระบบการบริหารงานวชิาการทีม่ปีระสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินน้ีใชป้ระเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้และประโยชน์ ของระบบการบริหารงานวชิาการท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับศูนยฝึ์กอบรมต ารวจ ดงัน้ี  
 

  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

No ประเดน็ มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

1 ระบบการบริหารงานวิชาการ แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต 

               

2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ แบ่งเป็น 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูส้อน อาคาร
สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 

               

3 ค่าน ้าหนกัของปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิจยั สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง 

               

4 ควรใชข้อ้สอบกลางเพ่ือความเป็นมาตรฐาน โดยไม่ให้
มีการร่ัวไหล 

               

5 ควรให้ศูนยฝึ์กน าทฤษฎีการเรียนรู้มาปรับใช ้เช่น ปรับ
ขนาดห้องเรียน หรือปรับวิธีสอน 

               

6 ควรมีงบประมาณสนบัสนุนงานวิชาการให้มากข้ึน 
เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ 

               

7 ผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้ริหารศูนยฝึ์ก ควรจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารการศึกษา 

               

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง. 

ปัจจัยทีม่ีหรือการปฏิบัติจริงทีม่ีค่าน า้หนักสูงสุดของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
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ปัจจัยทีม่ีหรือการปฏิบัติจริงทีม่ีค่าน า้หนักสูงสุดของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
 
ค าช้ีแจง 

ปัจจัยท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงสุดของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ เป็น
ความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลของแต่ละศูนยฝึ์ก ท่ีเห็นวา่ศูนยฝึ์กของตนมีปัจจยัยอ่ยอยา่งไร ไม่สามารถ
น าไปเปรียบเทียบกบัศูนยฝึ์กอ่ืนได ้เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัออกแบบมาเพื่อหาปัจจยัรวม
แต่ละด้านเท่านั้น ไม่ไดอ้อกแบบมาให้มีการเปรียบเทียบปัจจยัระหว่างศูนยฝึ์ก และใช้ช่ือสมมติ
แทนช่ือจริงของแต่ละศูนยฝึ์กเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบในทางเสียหายกบัศูนยฝึ์ก 

 
1. ศูนย์ฝึก A  

1.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความซ่ือสัตย ์
(4.24) มีความยุติธรรม มีเหตุผล(4.20) วางตวัเป็นกลาง (4.20) มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.16) 
และมีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.16) 

1.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความรับผดิชอบ
และเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี (4.20) มีคุณธรรมจริยธรรม (4.12) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.08) 
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ (4.08) 

1.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่  มีความ
แขง็แรงทนทาน (4.16) มีความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน (4.12) และมีความพร้อมใชง้าน (4.04) 

1.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุด ได้แก่ มีความ
ปลอดภยั (3.96) มีความยืดหยุน่สามารถใชป้ระโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อยา่ง (3.88) มีการน ามาใช้
วางแผนงานดา้นวชิาการ (3.88) และมีการน ามาใชป้ระเมินผล (3.88) 

 
2. ศูนย์ฝึก B  

2.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน (4.32) มีความห่วงใยผูร่้วมงาน (4.32) มีความซ่ือสัตย ์(4.24) วางตวั
เป็นกลาง (4.24) และมีความเสียสละ (4.20) 

2.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (4.28) มีประสบการณ์ดา้นการสอน (4.24) 
ยติุธรรมท่ีมีต่อผูเ้รียน (4.16) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี (4.12) และมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู (4.12) 
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2.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่  มีสนามกีฬา (3.96) มีความแข็งแรงทนทาน (3.88) เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน (3.72) มีการใช้
อยา่งคุม้ค่า (3.72) และมีสวนหยอ่มมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ (3.72) 

2.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ไดแ้ก่ มีความปลอดภยั (3.72) มีความยืดหยุน่สามารถใชป้ระโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อยา่ง (3.72) 
มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.72) และมีการน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน (3.72) 

 
3. ศูนย์ฝึก C  

3.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ความห่วงใยผูร่้วมงาน (4.28) เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (4.20) มีความเมตตากรุณาต่อผูร่้วมงาน (4.20) มี
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.16) มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.16) มีการวางแผน (4.16) 
และวางตวัเป็นกลาง (4.16) 

3.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (4.32) ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน (4.28) มุ่งมัน่ในการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน (4.24) และตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา (4.24) 

3.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่ มีความเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน (3.84) มีความแข็งแรงทนทาน (3.84) มีการใช้อย่างคุม้ค่า 
(3.84) มีความพร้อมใช้งาน (3.76) มีระบบการป้องกันอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆ (3.76) และมี
สนามกีฬา (3.76) 

3.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ไดแ้ก่ มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.84) มีความเหมาะสมในการใช้งาน (3.84) มีความยืดหยุ่น
สามารถใชป้ระโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อยา่ง (3.76) มีความปลอดภยั (3.72) มีการน ามาใชว้างแผน
งานดา้นวชิาการ (3.72) และมีการน ามาใชใ้นการบริหารงานวชิาการ (3.72) 

 
4. ศูนย์ฝึก D    

4.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
วิสัยทศัน์ (4.40) มีความคิดริเร่ิม (4.36) มีมนุษยสัมพนัธ์ (4.36) มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.36) มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ (4.36) และมีความยติุธรรม มีเหตุผล (4.36) 

4.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มีความ
รับผดิชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี (4.36) มีการประเมินผลการเรียนรู้ (4.32) มีการใฝ่หาความรู้ขอ้มูลข่าวสาร
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ท่ีทนัสมยั (4.28) มีความสามารถท่ีตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ (4.28) และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน (4.28) 

4.3 ด้านอาคารสถานที ่ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่  
มีความเพียงพอกับจ านวนผูเ้รียน (4.32) มีความแข็งแรงทนทาน (4.12) มีความพร้อมใช้งาน (4.12) มี
หอ้งสมุด (4.12) มีการก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม (4.08) และมีการใชอ้ยา่งคุม้ค่า (4.08) 

4.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ 
มีความปลอดภยั (4.04) มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได ้(4.04) มีความเหมาะสมในการใช้งาน 
(4.00) มีการน ามาใชว้างแผนงานดา้นวิชาการ (4.00) มีการน ามาใช้จดัการเรียนการสอน (4.00) และมีการ
น ามาใชป้ระเมินผล (4.00) 

 
5. ศูนย์ฝึก E  

5.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
การก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั (3.96) มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (3.88) มีการส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามนโยบาย (3.84) และมีการก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรใหช้ดัเจน (3.84) 

5.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน (3.92) มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน (3.92) มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน (3.92) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน (3.80) มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาการส่ือสาร (3.80) มีความมุ่งมัน่ในการสอนและพฒันา
ผูเ้รียน (3.80) และมีความตั้งใจท างานเพื่อพฒันาการศึกษา (3.80) 

5.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ได้แก่  มีความแข็งแรงทนทาน (4.00) มีสนามกีฬา (4.00) มีห้องสมุด (3.96) เพียงพอกับจ านวน
ผูเ้รียน (3.92) และมีความพร้อมใชง้าน (3.88) 

5.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.80) มีความเหมาะสมในการใช้งาน (3.80) มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (3.80) มีอินเทอร์เน็ต (3.80) และมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ประโยชน์แก่กิจกรรม
หลายๆ อยา่ง (3.72) 
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6. ศูนย์ฝึก F  
6.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี

การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (4.45) มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.45) และมีความ
ซ่ือสัตย ์(4.45) 

6.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
คุณธรรมจริยธรรม (4.35) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี (4.30) มีความหนักแน่นและ
อดทน (4.20) มีการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ (4.20)  และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี (4.20) 

6.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่  มีความแขง็แรงทนทาน (4.40) มีความพร้อมใชง้าน (4.20) และการก าหนดการใชท่ี้เหมาะสม 
(4.20) 

6.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ไดแ้ก่ มีความปลอดภยั (4.15) มีอินเทอร์เน็ต (4.10)  และมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.95) 

 
7. ศูนย์ฝึก G  

7.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน (4.28) มีวสิัยทศัน์ (4.24) และมีมนุษยสัมพนัธ์ (4.24)  

7.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
มนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน (4.28) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู (4.24) และมีความมุ่งมัน่ในการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน (4.24) 

7.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่  มีความแขง็แรงทนทาน (3.64) และมีการจดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (3.64) 

7.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ได้แก่ มีการน ามาใช้ประเมินผล (3.72) มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.68) และมีจ านวนอย่าง
เพียงพอ (3.60)  
 
8. ศูนย์ฝึก H  

8.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
ความเมตตากรุณาต่อผู ้ร่วมงาน (4.31) มีการวางตัวเป็นกลาง  (4.17) มีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จ (4.11) และมีการก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั (4.11)  
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8.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
คุณธรรมจริยธรรม (4.11) มีความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน (4.11) และมีการใฝ่หาความรู้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยั (4.11) 

8.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่  มีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย (4.09) มีการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ (4.09) และมี
การจดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (4.09) 

8.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ได้แก่ เหมาะสมในการใช้งาน (3.97) มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.94) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(3.94) มีการน ามาใชว้ิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (3.94) มีการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีให้อยูใ่น
สภาพใชก้ารได ้(3.94) 
 
9. ศูนย์ฝึก I  

9.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (4.53) มีความเมตตากรุณาผู ้ร่วมงาน (4.53) มีความห่วงใย
ผูร่้วมงาน (4.53) และมีการวางแผน (4.50) 

9.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี (4.40) มีการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน (4.33) มีคุณธรรมจริยธรรม (4.30) 
มีความหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน (4.30) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (4.30) มีการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์(4.27) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (4.27)  

9.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่  มีสนามกีฬา (3.83) มีการใชอ้ยา่งคุม้ค่า (3.63) มีความพร้อมใชง้าน (3.43)  

9.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดับต้นๆ 
ไดแ้ก่ มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.83) มีอินเทอร์เน็ต (3.77) และมีความเหมาะสมในการใชง้าน 
(3.73)  
 
10. ศูนย์ฝึก J  

10.1 ด้านผู้บริหาร ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ 
อุทิศเวลาเพื่อพฒันาทรัพยากร (4.15) มีวิสัยทศัน์ (4.10) มีการก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกัน 
(4.10) มีการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบาย (4.10) มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ (4.10) 
มีกลไกการก ากบัติดตาม (4.10) มีการควบคุมดูแลการด าเนินการตามนโยบาย (4.10) มีการวางแผน 
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(4.10) มีการก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรให้ชดัเจน (4.10) มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ให้ผูป้ฏิบติั (4.10) มีเอกภาพด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั (4.10) มีความเสียสละ (4.10) และมี
การวางตวัเป็นกลาง (4.10)  

10.2 ด้านผู้สอน ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
คุณธรรมจริยธรรม (4.00) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี (4.00) มีการปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ (4.00) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี (4.00) มีการดูแลเอาใจใส่ต่อทุกขสุ์ขของศิษย ์(4.00) 
มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์(4.00) มีความยุติธรรมต่อผูเ้รียน (4.00) สามารถดา้นการ
ใชภ้าษาในการส่ือสาร (4.00) และมีการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน (4.00) 

10.3 ด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่ มีความพร้อมใชง้าน (3.75) มีการดูแลรักษาให้เอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ (3.70) และมีห้องสมุด 
(3.70) 

10.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจยัท่ีมีหรือการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าน ้ าหนักสูงท่ีสุดในล าดบัตน้ๆ 
ไดแ้ก่ มีจ  านวนอยา่งเพียงพอ (3.80) มีความปลอดภยั (3.80) มีความยืดหยุน่สามารถใชป้ระโยชน์แก่
กิจกรรมหลายๆ อย่าง (3.80) มีประสิทธิภาพในการท างาน (3.80) มีความเหมาะสมในการใช้งาน 
(3.80) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3.80) และมีอินเทอร์เน็ต (3.80)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์  รร.นรต.       โทร.๐๓๔๓๑๒๐๒๕ 
ที่     ๐๐๓๕.๔๑/ ๔๐๙            วันที่       ๒๑        เมษายน    ๒๕๖๐ 

เร่ือง   ขอข้อมูลเพ่ือการท าวิทยานิพนธ์ 
 

เรียน    ผบก.ฝรก., ผบก.ศฝร.ภ.1, ผบก.ศฝร.ภ.๒, ผบก.ศฝร.ภ.๓, ผบก.ศฝร.ภ.๔, ผบก.ศฝร.ภ.๕,  
 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 คณะต ารวจศาสตร์ 
รร.นรต. ก าลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โดยมีความสนใจท า
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ข้อมูลของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจเบื้องต้น เพ่ือความถูกต้องทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ประวัติความเป็นมา 
๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
๓. ภารกิจ และพันธกิจ 
๔. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
๕. จ านวนข้าราชการแต่ละฝ่าย 
ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณามายังท่าน เพ่ือขอข้อมูลดังกล่าวหรือขอรายชื่อผู้ติดต่อเพ่ือให้

ข้อมูลดังกล่าว โดยส่งข้อมูลไปยังคณะต ารวจศาสตร์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

            พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์ 
(รศ.พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์) 

                  อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ. 
 
  

- คู่ฉบับ - 
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ที่  สน 0210.4/28      บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

๒๘   มิถุนายน  25๖๐ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

เรียน ๑. อาจารย์ (สบ ๖) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒. ผู้ก ากับการ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  และศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 
๓. อาจารย์ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ ศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 และศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๘ 
 
ด้วย พันต ารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ” โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุญมี   เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งนักศึกษาได้ด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์ ได้เข้าร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดกรอบการวิจัยและผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา 13.๓0 น.  
 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
       
 
                (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852     

 

- คู่ฉบับ - 
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- คู่ฉบับ - 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์  รร.นรต.       โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๒๐๒๕ 
ที่     ๐๐๓๕.๔๑/  ๕             วันที่         ๓        มกราคม    ๒๕๖๑ 

เร่ือง   ขอความกรุณาให้ นสต. ท าแบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
 

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 คณะต ารวจศาสตร์ 
รร.นรต. ก าลังท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม หัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ” ซึ่งได้จัดท าแบบทดสอบภาควิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
จ าเป็นต้องให้ นสต. ด าเนินการท าแบบทดสอบดังกล่าว และแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลไป
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณามายังท่าน ให้ นสต. จ านวนตามที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม 
ด าเนินการท าแบบทดสอบและแบบสอบถามดังกล่าวตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอความกรุณาจัด 
นสต. กระจายตามผลการสอบภาควิชาการให้ครอบคลุมทุกระดับในจ านวนประมาณใกล้เคียงกัน เช่น 
ระดับเรียนดีมาก ดี และพอใช้  

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบทดสอบและแบบสอบถามดังกล่าวที่ตอบแล้วกลับคืนได้โดยส่งไปยัง 
คณะต ารวจศาสตร์ รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ 
โอกาสนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์ 

 (รศ.พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์) 
                  อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ. 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์  รร.นรต.       โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๒๐๒๕ 
ที่     ๐๐๓๕.๔๑/ ๑๕๑   วันที่        ๕     กุมภาพันธ์    ๒๕๖๑ 

เร่ือง   ขอความกรุณาท าแบบประเมินจิตส านึกของ นสต.  
 

เรียน    ผกก. ทุก สน. และทุก สภ.อ.เมือง 
 
 ด้วยกระผม พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ รศ. (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์ 
รร.นรต. ก าลังท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม หัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ” ซึ่งได้จัดท าแบบประเมินจิตส านึกของ นสต. ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว จ าเป็นต้องให้ ครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติราชการของ นสต. ด าเนินการท าแบบประเมินจิตส านึก
ดังกล่าว ตามจ านวน นสต. ที่มาฝึกปฏิบัติราชการ เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณามายังท่าน ให้ครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติราชการของ นสต. 
ด าเนินการท าแบบประเมินดังกล่าวตามท่ีได้ส่งมาพร้อมนี้  

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบทดสอบดังกล่าวที่ตอบแล้วกลับคืนได้โดยส่งไปยัง คณะต ารวจศาสตร์ 
รร.นรต. และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

            พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์ 
 (รศ.พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์) 

                  อาจารย์ (สบ ๕) กค.ตศ. 
 

 
  

- คู่ฉบับ - 
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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 ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ  
ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 1 ภาค 5 และภาค ๗/ ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น สถานี
ต ารวจภูธรนนทบุรี และสถานีต ารวจภูธรศาลายา 

 

ด้วย พันต ารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ” โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุญมี   เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งนักศึกษาได้ด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์ ได้โปรดเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
พิจารณาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลส าหรับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ (ฉบับร่าง) ในวันพุธ 
ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 25๖1 เวลา 13.๓0 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
       
 
                (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    

 

- คู่ฉบบั - 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ยศ ช่ือ ช่ือสกุล   พนัต ำรวจเอก พงษพ์ิษณุ ภกัดีณรงค ์
จังหวดั และประเทศทีเ่กดิ จงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย 
ประวตัิการศึกษา   พ.ศ. 2530 วทิยำศำสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  

โรงเรียนนำยเรือ 
พ.ศ. 2542 วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต (สำรสนเทศ)  
 มหำวทิยำลยัมหิดล 
พ.ศ. 2547 รัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต  

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  
พ.ศ. 2551 รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต (รัฐศำสตร์)  

มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต  
พ.ศ. 2552 บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรตลำด)  

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 2552 
สถานทีท่ างาน   คณะต ำรวจศำสตร์ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
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