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บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรปฏิบตั ิต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร และเพื่อศึกษำ
แนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร รวมถึงปรับปรุงกำรบริหำรงำนวิช ำกำรในศูนย์
ฝึ กอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนหลักสูตรและกำร
บริหำรหลักสูตร 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3) ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 4) ด้ำนกำรนิเทศ
ภำยใน 5) ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ และ6) ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทีค่ ่ำเฉลีย่ 3.47 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนโดยเรียงลำดับค่ำเฉลีย่
จำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร ที่ค่ำเฉลีย่ 3.72
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทีค่ ่ำเฉลีย่ 3.64 และด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ ที่
ค่ำเฉลีย่ 3.59 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทีค่ ่ำเฉลีย่ 3.54 ด้ำนกำรนิเทศภำยใน ที่ค่ำเฉลีย่ 3.29 และ
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ทีค่ ่ำเฉลีย่ 3.04 ตำมลำดับ
ข้อมูลแนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิ ชำกำร รวมถึงปรับปรุงกำรบริหำรงำน
วิชำกำรผลสำเร็จต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ควรมีกำรส่งเสริมให้มกี ำรศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ ควรมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นกั เรียนนำยสิบ หรือผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ได้คน้ คว้ำหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกแหล่ง
เรียนรูแ้ ละเครือข่ำยกำรเรียนรูอ้ ่นื ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรทำวิจยั
ในชัน้ เรียน กำรยกย่อง หรือให้รำงวัลในรูปแบบต่ำงๆ แก่อำจำรย์และครูฝึก ทีม่ ผี ลงำนกำรศึกษำ จัดให้มกี ำร
ปฐมนิเทศงำนด้ำนวิชำกำรแก่อำจำรย์และครูฝึก ทีบ่ รรจุใหม่ กำรกำกับดูแลให้อำจำรย์และครูฝึก นำผลกำร
วัดและกำรประเมินมำใช้แก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่ำงสม่ำเสมอ และสร้ำงเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ทีม่ คี ุณภำพได้มำตรฐำน จัดให้มรี ะบบสำรสนเทศทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
คาสาคัญ: กำรบริหำรงำนวิชำกำร, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5, สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
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Abstract
This study was conducted to investigate the output of the training centre and its
management policy in order to find necessary improvement areas and lay out further plans in 6
aspects for the training centre of Provincial Police Region 5, a division of Royal Thai Police; 1)
Curriculums and how to manage them; 2) Managing teaching process; 3) Internal improvement
process; 4) Internal Communications; 5) Analysing learning process and its results and 6) Ensuring
continuity in education performance of the learners.
A brief set of results showed that at the training centre of Provincial Police Region 5, a
division of Royal Thai Police, an overall outstanding rating of 3.47 was achieved, with the rating for
Curriculums having ranked 1st at 3.72, followed by Managing teaching process at 3.64, Analysing
learning process and its results at 3.59, Ensuring continuity in educational performance at 3.56, with
Internal Communications at 3.29 and lastly Internal improvement processed at 3.04.
Analysis also provided guideline and information on how to lay out plan and improvement
process of the overall academic learning aspect at the training centre of Provincial Police Region 5,
a division of Royal Thai Police. The recommended action should be to enhance support on
conducting and preparing the curriculums, while allowing the teachers and instructors to be more
flexible for their learners (police students) and support them to become more independent on
locating necessary sources of information for their studies. At the same time, the training centre
must be equipped with tools and suitable budget to be able to provide constant support, and praise
good results by any teacher or instructor for existing members and arm new members through
orientation process. Hence, teachers and instructors could therefore use the appropriate means to
measure and provide support to their students to improve the overall results to ensure the quality
outcome at the training centre of Provincial Police Region 5.
Key words: Academic administration, the training centre of Provincial Police Region 5, a division of
Royal Thai Police

บทนา
กำรศึกษำเป็ นเครื่องมือในกำรสร้ำงคนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถ มีทกั ษะพืน้ ฐำนทีจ่ ำเป็ นมีลกั ษณะ
นิสยั จิตใจทีด่ งี ำม มีควำมพร้อมทีจ่ ะต่อสูเ้ พื่อตนเองและสังคม มีควำมพร้อมทีจ่ ะประกอบอำชีพได้ กำรศึก ษำ
ช่วยให้คนเจริญงอกงำมทัง้ ทำงปั ญญำ จิตใจ ร่ำงกำย และสังคม กำรศึกษำจึงเป็ นควำมจำเป็ นปั จจัยที่ 5 ของ
ชีวติ เป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยแก้ปัญหำทุก ๆ ด้ำนของชีวติ และเป็ นปั จจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของชีวติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
1
ประเทศทีก่ ำลังพัฒนำย่อมต้องจัดกำรศึกษำให้มคี ุณภำพอย่ำงทีส่ ดุ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 ได้ระบุถงึ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ในมำตรำ 24 ในเรื่องของกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรูโ้ ดยให้
1

พนม พงษ์ไพบูลย์, การศึกษา: ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์คุรสุ ภำลำดพร้ำว, 2540).

สถำนศึกษำและหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ คือ 1) จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับควำมสนใจและควำมถนัดของผูเ้ รียน โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 2) ฝึ กทักษะกระบวนกำร
คิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้ มำใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ 3) จัด
กิจกรรมให้ผเู้ รียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึ กกำรปฏิบตั ิให้ทำได้ คิดเป็ น รักกำรอ่ำน และเกิดจำกใฝ่ รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทัง้
ปลูกฝั งคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดงี ำม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไ ว้ในทุกวิชำ 5) ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อน
สำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมสือ่ กำรเรียนกำรสอนและสิง่ อำนวยควำมสะดวก เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดกำร
เรียนรูแ้ ละมีควำมรอบรู้ รวมทัง้ สำมำรถใช้กำรวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทัง้ นี้ผสู้ อนและผูเ้ รียน
อำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรต่ำง ๆ 6) จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึน้ ในทุก
เวลำ ทุกสถำนที่ เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ ประเด็นเหล่ำนี้อนั เป็ นข้อกำหนดสำหรับใช้ในกำร
ควบคุมและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสังคมในยุคปั จจุบนั ทีม่ ุ่งเน้นศักยภำพและควำมพร้อมของ
ผูเ้ รียนทีจ่ ะได้รบั ทัง้ ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ทส่ี ถำบันกำรศึกษำสำมำรถดำเนินกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อผู้เรียนได้ใช้ศกั ยภำพของตนเองอย่ำงเต็มที่โดยจะต้องดำเนินกำรให้
ครอบคลุมทัง้ 6 ประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้น ซึง่ ในกำรจัดกำรในเรื่องของกำรเรียนรูน้ นั ้ เป็ นกิจกรรมทีส่ ำคัญอย่ำง
2
หนึ่งของชีวติ มนุษย์ เป็ นตัวทีแ่ สดงว่ำบุคคลนัน้ มีควำมเจริญเติบโต สุมน อมรวิวฒ
ั น์ ซึง่ กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้
เป็ นหัวใจของกำรศึกษำ ดังนัน้ สถำนศึกษำคือ สถำนทีท่ จ่ี ดั กระบวนกำรเรียนรูอ้ ย่ำงได้ผลนัน่ เอง ทีม่ ุ่งให้ เกิด
กำรเปลีย่ นแปลงทัง้ ทำงด้ำนควำมรูส้ กึ นึกคิดและพฤติกรรม รวมถึงกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนอื่น ๆ ด้วย ทีจ่ ะทำ
ให้ผเู้ ข้ำรับกำรศึกษำมีกำรพัฒนำในแนวทำงทีด่ ขี น้ึ
งำนวิชำกำรจึงเป็ นงำนที่มีควำมสำคัญเป็ นหัวใจของกำรบริหำรสถำนศึกษำที่จะท ำให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีท กั ษะ บรรลุตำมจุดประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็ นผู้มี
ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำจะต้องทำควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำทีก่ ำรวำงแผนงำนวิชำกำร ควบคุม นิเทศติดตำมให้ควำมช่วยเหลือครูผู้ สอน จัดหำสิง่ อำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนวิชำกำรมีประสิทธิภำพสูงขึน้ นอกจำกผูบ้ ริหำรแล้วครูกเ็ ป็ นบุคคล
สำคัญทีท่ ำให้งำนบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำพัฒนำไปในทำงทีด่ ขี น้ึ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยน
์
สูงขึน้ เพรำะครูเป็ นผูน้ ำหลักสูตรไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
ศูน ย์ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 5 ในฐำนะหน่ ว ยงำนรำชกำรที่มีห น้ ำ ที่ห ลัก ในกำรผลิต พัฒ นำ
บุคลำกรให้แก่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จึงต้องดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรปฏิบตั ริ ำชกำรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร และพลวัตรของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ จะทำให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีแนวทำงกำร
ปฏิบ ัติร ำชกำรที่ช ัด เจน รองรับ นโยบำยของรัฐบำล และสำนัก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ตลอดจนก่ อ ให้เ กิด
ประสิทธิภำพในกำรให้กำรศึกษำ ฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจ ให้เป็ นบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่รบั ใช้
ประชำชน และสังคมได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ได้ยดึ นโยบำยของรัฐบำล โดยเน้นในภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ป้ องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม กฎหมำยและควำมยุติธรรม กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำร
เตรียมควำมพร้อมสูก่ ำรเป็ นประชำคมอำเซียน รวมถึงสนองนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ชดั เจน มีกำร
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สุมน อมรวิวฒ
ั น์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ .
โครงกำรกิตติเมธี สำขำวิชำศึกษำศำสตร์, มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2542

กำหนดผูร้ บั ผิดชอบ และภำรกิจหน้ำทีใ่ ห้แก่หน่ วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็ นระบบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
มีกำรประชุมบุคลำกรของหน่วยงำนเป็ นประจำทุกเดือน เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำน รับฟั งควำมคิดเห็น ข้อ
ชี้แจง และข้อเสนอแนะจำกของหน่ วยต่ำงๆ มีหน่ วยงำนภำยใน ทัง้ ฝ่ ำยอำนวยกำร ฝ่ ำยบริกำรกำรศึกษำ
ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึก และกลุ่มงำนอำจำรย์ ทีร่ ่วมกันสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำอบรม
ในหลักสูตรต่ำงๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ด้ำนจุดอ่อนในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณดำเนินกำรในกำรจัดกำร
อบรมในบำงหลัก สูตร ไม่ ได้จ ัดสรรค่ ำสำธำรณู ป โภค ไม่ไ ด้รบั จัด สรรงบประมำณจำกต้น สังกัด สำหรับ
หลักสูตรทีต่ อ้ งกำรฝึกอบรมนอกเหนือจำกหลักสูตรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ศูนย์
ฝึ กอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก มีบุ คลำกรด้ำน
กำรฝึ ก และมีอำจำรย์ผู้มปี ระสบกำรณ์ และทักษะในด้ำนกำรเรียนกำรสอนทัง้ ภำคทฤษฎี และปฏิบ ั ติ กำร
จัดกำรฝึ กอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ถูกกำหนดมำจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ ทำให้ไม่สำมำรถกำหนด
หลักสูตรอื่นๆ เพิม่ เติม ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ ทีไ่ ด้ กำรแก้ไขหลักสูตรมีขนั ้ ตอนและใช้เวลำมำก ทำให้ไม่
สำมำรถปรับเปลี่ยนให้ทนั กับสถำนกำรณ์ ไม่ได้รบั กำรสนับสนุ นด้ำนงบประมำณเพื่อกำรวิจยั ทำงวิชำกำร
กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอนยังมีขอ้ จำกัด ทัง้ ในเรื่องของเทคโนโลยี และงบประมำณ สถำนที่
ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ตัง้ อยู่พน้ื ที่ทท่ี ำกำร ณ ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
จำนวน 240 ไร่ มีอ ำคำรเรียน (1 อำคำร) ห้อ งประชุม (จ ำนวน 3 ห้อง) และอำคำรกองร้อย (จำนวน 3
กองร้อย รวม 6 อำคำร) ทำให้สำมำรถรองรับผูเ้ ข้ำอบรมประมำณ 720 คน และพืน้ ทีใ่ นควำมดูแล ณ หมู่บำ้ น
3
ป่ ำเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง อีกจำนวนประมำณ 350 ไร่
ผู้วิจ ัย ได้ศึก ษำสภำพและปั ญหำกำรบริห ำรงำนวิช ำกำรในสถำนศึกษำระดับ กำรปฏิบ ัติใ นกำร
บริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 เพื่อจะศึกษำข้อมูลและเป็ นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ให้มี
คุณภำพและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ เป็ นข้อมูลแนวทำงสำหรับหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำมำรถนำไปเป็ นข้อมูลแนวทำงใน
กำรพัฒนำงำนบริหำรวิชำกำรให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษำผลกำรปฏิบตั ิต่อกำรบริห ำรงำนวิช ำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัด
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
2. เพื่อ ศึก ษำแนวทำงในกำรพัฒ นำและวำงแผนกำรพัฒ นำงำนวิช ำกำร รวมถึง ปรับ ปรุ ง กำร
บริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

ประโยชน์ของการศึกษา
1. ได้ขอ้ มูลผลปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิช ำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
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ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5. แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค 5, 2557.

2. ได้ขอ้ มูลใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร รวมถึงปรับปรุงกำร
บริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

วิ ธีการศึกษา
กำรศึก ษำวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น กำรศึก ษำระดับ ปฏิบ ัติต่ อ กำรบริห ำรงำนวิช ำกำรในศูน ย์ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ใน 6 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรวำงแผนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรนิเทศภำยใน และกำร
วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำโดยลำดับดังนี้
ประชากร
ประชำกรทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหำร (ผกก.ฝ่ ำยปกครอง/ฝึก ผกก.ฝ่ ำยบริกำรศึกษำ) กลุ่มงำน
อำจำรย์ ฝ่ ำยปกครอง/ฝึ ก และฝ่ ำยบริก ำรศึก ษำ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 5 จ ำนวน 55 คน
ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริหำร
จำนวน
2
คน
2. กลุ่มงำนอำจำรย์
จำนวน
17
คน
3. ฝ่ ำยปกครอง/ฝึก
จำนวน
22
คน
4. ฝ่ ำยบริกำรศึกษำ
จำนวน
14
คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อำยุ ตำแหน่ ง/ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ใน 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3)
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 4) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน 5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และ 6)
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวแปรอิ สระ
สถำนภำพประชำกรได้แก่
1. เพศ
2. อำยุ
3. ตำแหน่ง/ปฏิบตั หิ น้ำที่
4. ระดับกำรศึกษำ
5. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน

ตัวแปรตาม
1. กำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ใน 6 ด้ำน คือ
1) ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3) ด้ำนกำรวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
4) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน
5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
6) ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. แนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร รวมถึงปรับปรุงกำร
บริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถำมเกีย่ วกับระดับปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิช ำกำรใน
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ใน 6 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรวำงแผน
งำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรนิเทศ
ภำยใน และกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถำมสถำนภำพของผู้บ ริห ำร บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ในศูน ย์ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็ นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) ประกอบด้วย
คำถำมเกีย่ วกับ เพศ อำยุ ตำแหน่ง/ปฏิบตั หิ น้ำที่ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถำมเกี่ย วกับ ระดับ ปฏิบ ัติต่ อ กำรบริห ำรงำนวิช ำกำรในศู น ย์ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีลกั ษณะเป็ นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5
ระดับ คือ ระดับควำมพึงพอใจมำกทีส่ ดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยทีส่ ดุ โดยสอบถำมใน 6 ด้ำน คือ
1) ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3) ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
4) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน
5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และ
6) ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับน้อยทีส่ ดุ ให้
1
คะแนน
ระดับน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับปำนกลำง ให้
3
คะแนน
ระดับมำก
ให้
4
คะแนน
ระดับมำกทีส่ ดุ
ให้
5
คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถำมแนวทำงในกำรพัฒนำ และวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิช ำกำร รวมถึง
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยใช้
แบบสอบถำมปลำยเปิ ด ให้ผตู้ อบได้เสนอข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปั ญหำในแต่ละด้ำน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ โดยเลือก
เฉพำะวิธกี ำรวิเครำะห์ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนวิชำกำรในระดับ
ปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ใช้สถิตใิ น
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ค่ำร้อยละ (Percentage) ใช้ในกำรเปรียบเทียบ เพื่อดูกำรกระจำยของข้อมูลและเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มประชำกรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. ค่ำเฉลีย่ (µ) ใช้ในกำรวัดค่ำแนวโน้มเข้ำสูศ่ นู ย์กลำงของข้อมูล เพื่อทรำบข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวแทนของ
กลุ่ม ใช้แปลควำมหมำยของระดับปั จจัยภูมหิ ลังของบุคลำกรและประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
วิชำกำรในระดับปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิช ำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจ

แห่งชำติ และผลควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในระดับปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
3. ค่ำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) เพื่อวิเครำะห์เนื้อหำในกำรเก็บรวบรวมคะแนนหรือข้อมูลต่ำงๆ
4. ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน () ใช้ค่กู บั ค่ำเฉลีย่ เพื่อแสดงกำรกระจำยของข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในระดับปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิช ำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5
สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีเกณฑ์กำรแปลผลวิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณ
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ค่ำ 5 ระดับ ดังนี้
ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมำกทีส่ ดุ
ค่ำเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อย
ค่ำเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หำค่ำร้อยละ (Percentage)
2. หำค่ำเฉลีย่ (μ)
3. หำค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน ()
ผลการศึกษา
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรศึกษำระดับ กำรปฏิบตั ิต่อ กำรบริหำรงำนวิชำกำร ในศูน ย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
1. ผูต้ อบแบบสอบถำม เป็ นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 จำนวน 55
คน ผูต้ อบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีจำนวนมำกกว่ำเพศชำย ส่วนใหญ่ มีอำยุ 45 ปี ขน้ึ ไป ทำหน้ำที่
ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึกจำนวน 22 คน จำกบุคลำกรจำนวน 55 คน มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีเป็ นส่วนใหญ่
จำนวน 33 คน ผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 14 คน และในจำนวนบุคลำกร 55 คน มีผจู้ บปริญญำ
เอก จำนวน 3 คน มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน 21 ปี ขน้ึ ไป จำนวน 38 คน
2. สรุปผลกำรศึกษำสรุปผลกำรศึกษำระดับกำรปฏิบตั ิต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร ในศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ พบว่ำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค 5 มีควำมคิดเห็นต่อระดับกำรปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อ
พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ และด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนกำรศึก ษำเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศภำยใน อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อดูลำดับรำยด้ำน ด้ำนหลักสูตรและกำร
บริหำรหลักสูตร อยู่ในลำดับมำกสุด และด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ อยู่ในลำดับน้อยสุด
แนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร รวมถึงปรับปรุงกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ผลสำเร็จต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ พบว่ำ
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บุญชม ศรีสะอำด, การศึกษาเบือ้ งต้น. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์สุวริ ยิ ำสำส์น, 2545). หน้ำ 45.

ด้านหลักสูตรและการบริ หารหลักสูตร ได้ขอ้ มูลแนวทำงพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรจัด
อำจำรย์ผสู้ อนทีม่ คี ุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถตรงตำมรำยวิชำทีร่ บั ผิดชอบ และควรให้ควำมสำคัญ
ในกำรเรียนภำคปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้มกี ำรศึกษำและวิเครำะห์พฒ
ั นำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงบริบทที่
เกิดขึน้ จริง และมีหลักสูตรทีเ่ ตรียมควำมพร้อมเข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน หลักสูตรมีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
มำกเกินไป และควรจัดตำรำงกำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 15.00 – 17.00 ของทุกวัน ยกเว้นวันพุธให้เป็ นกำรโยธำ กำร
บริหำรหลักสูตรควรเข้มงวดเคร่งครัด ขำดกำรเอำใจใส่ในกำรบริหำรหลักสูตร ทัง้ จำกกลุ่มงำนอำจำรย์ ฝ่ ำย
ปกครอง/ฝึ ก ฝ่ ำยบริกำรศึกษำฯ ควรจัดผู้ท่มี คี วำมรู้มีควำมเข้ำใจดำเนินกำรในเรื่องหลักสูตรและกำรนำ
หลักสูตรไปใช้ ควรประชุมคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต่ำงๆ ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 และ
ต้องมีทุกฝ่ ำยเข้ำร่วมประชุม ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ขอ้ มูลแนวทำงพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ
ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนภำควิชำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนักเรียนนำยสิบ หรือผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมเป็ นกำร
จัดตำรำงเรียนเอือ้ ผลประโยชน์ให้กบั วิทยำกรภำยนอกโดยไม่คำนึงถึงกำรเรียนภำคปฏิบตั ิ กำรวำงแผนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในภำควิชำกำรมำกเกินไป และประเมินผล กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนของ
นักเรียนนำยสิบทีจ่ บไป และปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนใหม่ดำ้ นวิชำกำร ด้ำนใดควรลดหรือเพิม่ และจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบูรณำกำร กำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ขำดผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และ
ทำควำมเข้ำใจในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้ขอ้ มูล
แนวทำงพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก ได้รบั กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรทำวิจยั ในชัน้ เรียนอย่ำงต่อเนื่องและต่อยอดตลอดเวลำ ควรเพิม่ งบประมำณสนับสนุ นกำรทุนวิจยั และ
ส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรทำวิจยั ด้านการนิ เทศภายใน ได้ขอ้ มูลแนวทำงพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ
ได้แก่ ควรจัดกำรนิเทศและติดตำมผลอย่ำงเป็ นรูปธรรม จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน มีแผนงำนที่ แน่ นอน
ด้านการวัดและการประเมิ นผลการศึกษา ได้ขอ้ มูลแนวทำงพัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ ได้แก่ กำร
ดำเนินกำรวัดและประเมินผลควรมีกำรวัดผลอย่ำงแท้จริง ครอบคลุม และนำผลมำปรับปรุงแก้ไข ทำเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิในครัง้ ต่อไป ควรทำควำมเข้ำใจกำรดำเนินกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำทุก
แผนกงำน และให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอ้ มูลแนวทำง
พัฒนำและวำงแผนกำรพัฒนำ ได้แก่ ควรกำหนดให้ผมู้ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยตรง และให้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นงำนประจำ เสริมสร้ำงกำรให้ควำมรูอ้ ย่ำงเป็ นรูปธรรมให้มำกขึน้ จัดให้มกี ำร
อบรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มำกขึน้ และอย่ำงต่อเนื่อง ผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ไม่ได้ดำเนินกำรด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยตรง แต่ใช้วธิ กี ำรกระจำยให้ผทู้ ไ่ี ม่ได้รบั ผิดชอบดำเนินกำร ควรสร้ำงแรงจูงใจ
เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจให้กบั ผูท้ จ่ี ดั ทำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สรุปผล
ผลกำรศึกษำครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผล ดังนี้
ระดับ กำรปฏิบตั ิต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ตำมควำมคิดเห็นตำมควำมคิดเห็นของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค 5 (ผู้บริหำร กลุ่มงำนอำจำรย์ ฝ่ ำยปกครอง/ฝึ ก และฝ่ ำยบริกำรศึกษำ) พบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อระดับกำร
ปฏิบตั ติ ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อ
พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร อยู่ในระดับมำก รองลงมำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ สอดคล้อง
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กับงำนวิจยั ของ ชัญญำ พงษ์ชยั พบว่ำ ปั ญหำและแนวทำงแก้ไขกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ
ประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำกกำรศึกษำพบว่ำ
สถำนศึกษำประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดสำนักงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน รองลงมำ คือ ด้ำน
หลักสูตรและกำรนำหลักสูตรไปใช้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรวัดและประเมินผลตำมลำดับ
สำหรับแนวทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนหลักสูตรและกำรนำหลักสูตรไปใช้ควรจัดอบรมหรือสัมมนำให้ผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ ผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และจัดหำคู่มอื รวมทัง้ ติดตำมประเมินให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจทุกระยะ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรมีกำรจัดอบรมให้แก่ครู สนับสนุ นกำรไปศึกษำดูงำน
และเพิม่ สือ่ กำรเรียนกำรสอนเข้ำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรวัดและประเมินผลควรจัดอบรม
ให้ครูมคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผล ตลอดจนจัดหำหนังสือ คู่มอื กำรวัดและประเมินผล และ
พัฒนำโปรแกรมช่วยในกำรวัดและประเมินผล
เมื่อพิจำรณำรำยข้อ ด้านหลักสูตรและการบริ หารหลักสูตร พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ิกำรจัดทำ
บันทึกกำรสอนรำยวิชำ อยู่ในระดับมำก รองลงมำ กำรแนะนำนักเรียนนำยสิบ หรือผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมให้เข้ำใจ
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวหลักสูตร อยู่ในระดับมำก และกำรเชิญวิทยำกรภำยนอกทีม่ ี
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถตรงกับหัวข้อทีเ่ ชิญมำสอน อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนรำยข้อทีม่ ี
ลำดับระดับกำรปฏิบตั นิ ้อยที่สุด คือ กำรส่งเสริมให้มกี ำรศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั กิ ำรกำกับดูแลให้อำจำรย์และครูฝึก จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ปลูก ฝั งคุ ณธรรม จริยธรรม ค่ำนิ ยมที่ดีง ำมและคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมำก รองลงมำ กำร
ส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก ใช้วธิ สี อนที่ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรวิเครำะห์และกำรแก้ไข
ปั ญหำ แก่นัก เรีย นนำยสิบ หรือผู้เข้ำรับ กำรอบรม และกำรวำงแผนกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้ รียน อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนรำยข้อทีม่ ลี ำดับระดับกำรปฏิบตั ิ น้อย
สุด คือ กำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนนำยสิบ หรือผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ิ กำรกำหนดให้กำรศึกษำเป็ นนโยบำยของศูนย์ฝึกอบรม และมีคณะกรรมกำรหรือ
ผู้ร ับผิดชอบประจ ำ อยู่ในระดับปำนกลำง รองลงมำ กำรส่ ง เสริม ให้อ ำจำรย์แ ละครู ฝึ ก ได้ร ับ กำรพัฒ นำ
ควำมสำมำรถในกำรทำวิจยั ในชัน้ เรียนอย่ำงต่อเนื่อง อยู่ในระดับปำนกลำง และกำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครู
ฝึก จัดทำวิจยั ในชัน้ เรียนและนำผลกำรศึกษำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับปำนกลำง รำยข้อ
ทีม่ ลี ำดับระดับกำรปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ คือ กำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรทำวิจยั ในชัน้ เรียน
ด้านการนิ เทศภายใน พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหำร (ผกก.) ดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำเมื่อเกิดปั ญหำในกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก รองลงมำ กำรประชุมภำยในศูนย์ฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปั ญหำและพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก และกำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก จัดเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูล เพื่อ
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนรำยข้อทีม่ ลี ำดับระดับกำรปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุด
คือ กำรปฐมนิเทศงำนด้ำนวิชำกำรแก่อำจำรย์และครูฝึก ที่บ รรจุใหม่ ด้านการวัดและการประเมิ นผล
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ชัญญำ พงษ์ชยั , ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริ หารงานวิ ชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยำนิพนธ์ศกึ ษำศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น,
กรุงเทพมหำนคร, 2553.

การศึกษา พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ริ ำยข้อ กำรกำหนดเวลำในกำรวัดและประเมินผลในแต่ละภำคเรียนชัดเจน
และมีลำยลักษณ์ อกั ษร อยู่ในระดับมำก รองลงมำ กำรควบคุมดูแล ให้กำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
นโยบำย ระเบียบ แนวปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนด อยู่ในระดับมำก และกำรกำหนดระเบียบและแนวปฏิบตั ใิ นกำรวัดและ
ประเมินผลของศูนย์ฝึกอบรม อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนลำดับระดับกำรปฏิบตั ิน้อยที่สุด คือ กำรกำกับ
ดูแลให้อำจำรย์และครูฝึก นำผลกำรวัดและกำรประเมินมำใช้แก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่ำงสม่ำเสมอ ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ำ ระดับกำรปฏิบตั ิ กำรเตรียมกำรประเมินคุณภำพภำยในเพื่อรองรับ
กำรประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก อยู่ในระดับมำก รองลงมำ กำรกำกับ ติดตำมให้มกี ำรดำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและเป็ นระบบ อยู่ในระดับมำก และกำรกำกับดูแลกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำอย่ำงครอบคลุมและเหมำะสม อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนรำยข้อ
ทีม่ ลี ำดับระดับกำรปฏิบตั ิน้อยทีส่ ุด คือ จัดให้มรี ะบบสำรสนเทศที่มขี อ้ มูลเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในศูนย์ฝึกอบรม
กำรบริหำรงำนวิชำกำร เป็ นหัวใจสำคัญของกำรบริหำรสถำนศึกษำ และเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ผู้บริหำรจะต้องให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ ำงยิง่ ส่วนกำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ นัน้ แม้จะมีควำมสำคัญ
เช่นเดียวกัน แต่ก็เป็ นเพียงส่วนส่งเสริม สนับสนุ นให้งำนวิชำกำรดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำซึ่งมีบทบำทหน้ ำที่ในกำรบริหำร จะต้องสนับสนุ นให้ครูจดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุ
จุดหมำยของหลักสูตร มีกำรอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ ำยให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรนับตัง้ แต่กำรแสดง
ควำมคิดเห็น กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ กำรปฏิบตั กิ ำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล ทัง้ นี้ เพื่อประสิทธิผล
ของกำรบริหำรงำนวิชำกำรทัง้ ในเชิงคุณภำพและปริมำณทีม่ ตี ่อผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ
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สมบัวคำ ชุมจันทร์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดอุทยั ธำนี
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง แนวทำงกำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดอุทยั ธำนี สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
42 ได้แก่ ควรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ผูบ้ ริหำรและครูให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
จัดให้มีกำรตรวจสอบหลักสูตรก่อ นประกำศใช้เป็ นหลักสูตรสถำนศึกษำ จัด ระบบกำรนิเ ทศติดตำมและ
ประเมินผลให้เป็ นระบบและต่อเนื่อง สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูจดั ทำแผนกำรจัดกำร
เรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับหลักสูตร สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ครูนักเรียน สร้ำงลักษณะนิสยั ในกำร
รักกำรอ่ำน ส่งเสริมและสนับสนุ นอย่ำงจริงจังในกำรใช้ส่อื และกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำเพื่อนนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ไิ ด้

ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำเรื่อง กำรบริหำรงำนวิชำกำรของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 สังกัดสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 3) ด้ำนกำรศึก ษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 4) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน 5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
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สมบัวคำ ชุมจันทร์, ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิ ชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทยั ธานี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42. งำนนิพนธ์, กำรศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต,
มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2555.

กำรศึกษำ และ 6) ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ข้อเสนอแนะแนวทำงในด้านหลักสูตรและการบริ หาร
หลักสูตร ควรมีกำรส่งเสริมให้มกี ำรศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรประเมินหลักสูตรขณะและ
หลังใช้หลักสูตรโดยฝ่ ำยปกครอง/ฝึก ฝ่ ำยบริกำรศึกษำ และกลุ่มงำนอำจำรย์ ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน ควรมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนนำยสิบ หรือผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรม ได้คน้ คว้ำหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกแหล่งเรียนรูแ้ ละเครือข่ำยกำรเรียนรูอ้ ่นื กำรกำกับดูแลให้มกี ำรจัด
บรรยำกำศสภำพแวดล้อมในศูนย์ฝึกอบรมทีเ่ อือ้ ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมให้อำจำรย์และครูฝึก
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีน่ ักเรียนนำยสิบ หรือผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมคิดและลงมือปฏิบตั จิ ริง ใน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำร
ทำวิจยั ในชัน้ เรียน กำรยกย่อง หรือให้รำงวัลในรูปแบบต่ำงๆ แก่อำจำรย์และครูฝึก ทีม่ ผี ลงำนกำรศึกษำ กำร
ให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือในกำรแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับกำรทำวิจยั ในชัน้ เรียน ข้อเสนอแนะในด้านการนิ เทศ
ภายใน จัดให้มกี ำรปฐมนิเทศงำนด้ำนวิชำกำรแก่อำจำรย์และครู ฝึก ทีบ่ รรจุใหม่ ให้กำรสนับสนุ นให้อำจำรย์
และครูฝึก ได้รบั กำรฝึกอบรมและดูงำนเพิม่ เติมในสำยงำนวิชำของตนเอง กำรสนับสนุ นให้อำจำรย์และครูฝึก
ได้ร ับ กำรฝึ ก อบรมและดู ง ำนเพิ่ม เติม ในสำยงำนวิช ำของตนเองอย่ ำ งเป็ น ระบบ ใน ด้ า นการวัด และ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา กำรก ำกับ ดูแ ลให้อ ำจำรย์แ ละครูฝึ ก น ำผลกำรวัด และกำรประเมิน มำใช้แ ก้ไ ข
ข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่ำงสม่ำเสมอ และสร้ำงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทีม่ คี ุณภำพได้มำตรฐำน กำร
วำงแผนดำเนินกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่องและประเมินผลอย่ำง กำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กำรยกย่อง หรือให้รำงวัลใน
รูปแบบต่ำง ๆ แก่ผทู้ จ่ี ดั ทำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดให้มรี ะบบสำรสนเทศทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอต่อ
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 กำรอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจและให้
ควำมรูเ้ กีย่ วกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพของศูนย์ฝึกอบรมแก่ผเู้ กีย่ วข้อง กำรนำผลกำรดำเนินงำนไปใช้ใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
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