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Abstract
The purpose of this research was to study the operation of academic task in border patrol
police schools under border patrol police sub-division 23: The case study of Conrad Henkel border
patrol police school and Nongdoo border patrol police school. The populations were principals and
teachers of Conrad Henkel border patrol police school and Nongdoo border patrol police school, which
consist of 2 principals and 13 teachers, or 15 people who provided information in the total. The
research instruments used comprised of a semi-structured interview, and the data were analyzed based
on content analysis. The Journal results showed that most of works regarding curriculum and curriculum
administration had a preparation of human capital in order to effectively operate those works by
encouraging their teachers to attend related seminars or courses. In terms of learning management, they
established activities by centralizing their students and initiating the additional learning management in
each focused topic, which rely on the King’s mother Project and the project development initiative HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn's. It was also integrated with 5 major learning areas as well. Regarding
the work of in-school supervision, they established the board of committee for working, including
administration supervision and instructional supervision. In case of the works of evaluation and
assessment, they were consistent with the expected learning results of their curriculums. Meanwhile, the
work of educational quality assurance was developed through the system and process of internal
quality assurance in order to control, audit and assess the learning quality productively. Furthermore,
the schools carefully operated their works by following the models of the project development initiative
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's, which was able to support and positively effect on their learning
management as well as the life-quality development of their students by creating the well-developed
learning through the integration of related knowledge and skills.

คําสําคัญ: งานวิชาการ/ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
KEYWORDS: ACADEMIC TASK/ BORDER PATROL POLICE SCHOOL
บทนํา
“...โลกเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในทุก ๆ ดาน กอใหเกิดทั้งขอดีและขอเสียสงผลกระทบ
ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของประชากรโลก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ทั น กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกจึ ง มี
ความสําคัญยิ่ง ครูเ ปน ผูมีบ ทบาทโดยตรงในฐานะเปน ผูใหความรู จึ งควรพัฒ นาตนใหเ ปน ผูมีความรอบรู
ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและถายทอดความรูใหเยาวชนพัฒนาในสรรพวิทยาตาง ๆ ขณะเดียวกัน
การอบรมสั่งสอนเยาวชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เปนสิ่งสําคัญเสมอกันจะละเลยเสียไมได นอกจากครูผูมี
หน า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาก็ ค วรจะต อ งปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั น วางแผนการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและส ง เสริ ม
การฝ กอบรมครู ใ ห เ ป น ผู มี ความรอบรู ทั น สมั ย ข าพเจ าเชื่ อ ว า หากทุ ก ฝ า ยร ว มมื อ ร ว มใจกั น ก็ จ ะสามารถ
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สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ควบคูไปกับความมีคุณธรรม เปนสังคมแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและดํารงอยูได
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องของโลก...”
จากพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานในงานประชุม
สมัชชาการศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันครูโลก เรื่อง “การศึกษาและฝกอบรม
เพื่อตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลง” ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 (มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ าฟ า มหาจั กรี , 2557) พระราชดํ ารั ส ที่ ป รากฏให เ ห็ น คื อ การศึ กษา
มีความสําคัญตอมนุษยทุกคน เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ และเปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้การศึกษาชวยใหมนุษยสามารถ
ปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ ชวยใหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง
และสามารถปรั บ ตั ว ให ทัน กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย างรวดเร็ ว (จุ ไรรั ต น สุ ด รุ ง, 2552) ดั ง นั้ น
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาจํ า เป น อย างยิ่ ง ที่ จ ะต องให ค วามสํ า คั ญ และพั ฒ นา “นั ก เรี ย น” ซึ่ ง ถื อ หั ว ใจและ
เปนทรัพยากรหลักสําคัญที่จะชวยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 กลาววา ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เพื่อมุงกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูที่อยูใกลชิดเด็ก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
ครู ผูปกครอง และชุมชุน ไดมีสวนรวมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษา และในการบริหารสถานศึกษาที่เปน
นิติบุคคลในปจจุบันมีการดําเนินการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนทุกระดับ ทุกประเภท
จะมี หน าที่ห ลั กในการจั ดการศึ กษา จัด การเรี ยนการสอนเพื่อพั ฒ นานั กเรี ยนใหมีความรู มี ทักษะพื้น ฐาน
ที่จําเปน มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค (จิติมา วรรณศรี , 2557) ซึ่งนักเรียนจะมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการดําเนินงานวิชาการ ซึ่งถือเปนเครื่องชี้วัด
ความสํ า เร็ จ และเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานภายในโรงเรี ย น ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย น
ตองดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โรงเรียนใหมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ (วิชัย วงษใหญ และ
มารุต พัฒผล, 2558) จากความสําคัญของการดําเนินงานวิชาการที่กลาวนั้น จะเห็นไดวางานวิชาการเปนงาน
ที่มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักของโรงเรียนที่จะตองดําเนินการจัดการใหประสบความสําเร็จ ทั้งนี้จึงมี
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขอบขายของการดําเนินงานวิชาการไวดังนี้
1. งานดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร หลักสูตร คือแผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึง
จุ ด หมาย การจั ด เนื้ อ หา กิ จ กรรมและมวลประสบการณ ใ นแต ล ะโปรแกรมการศึ ก ษา เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี
พัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว (ธํารง บัวศรี , 2542) ดังนั้น การบริหารหลักสูตรจึงเปน
418

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 416 - 431

การดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร
ประกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร และขั้นประเมินผล
การเรียนการสอนตามหลักสูตร (รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 2551)
2. งานดานการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนจะเปนไปดวยดีจากการวางแผนงาน
ความร ว มมื อของบุ คลากรในสถานศึ กษา โดยเฉพาะครู อาจารย ซึ่ งเป น ตั ว จั กรสํ าคั ญที่ จ ะทํ าให ก ารเรี ย น
การสอนมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ สมาน อัศวภูมิ (2551) ที่ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจ
ของงานวิชาการและเปนกระบวนการสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปนขั้นตอนของการนําหลักสูตร
ไปใช ดังนั้นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอน
ในสวนของงานการจัดการเรียนการสอนนั้นแบงเปน 5 ดาน คือ 1) การดําเนินงานธุรการดานการจัดการเรียน
การสอน ประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอน การเตรียมการดานอาคารสถานที่ และหองสมุด
และแหลงเรียนรู 2) การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การวิเคราะหและทําความเขาใจ
หลักสูตร การวิเคราะหนักเรียน การจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน การเตรียมสื่อการเรียนการสอน
3) การจัดหาสื่อการสอนและเทคโนโลยี 3) การดําเนินการจัดการเรียนการสอน 4) การดําเนินการจัดการเรียน
การสอน ประกอบดวย การเตรียมความพรอมของครูในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาและผูบริหาร การเตรียมพรอมของนักเรียนและผูปกครอง และ 5) การวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน
3.
งานดานการนิเทศภายในโรงเรียน ในการดําเนินการการนิเทศภายโรงเรียนโดยบุคลากร
ในโรงเรียนรวมมือกัน ซึ่งตองมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยที่แตละขั้นตอนของการปฏิบัติตองกําหนด
บุคลากรและผลลัพธใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ สามารถติดตามและประเมินผลไดเพื่อการปรับปรุง
ใหเหมาะสม (วัชรา เลาเรียนดี , 2556) ซึ่งมีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องมี 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ขั้นที่ 2 การวางแผนและการกําหนดทางเลือก
ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นที่ 5 การประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศ
4. งานดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนจัดใหมีแนวทางการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังที่
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) กลาววา การวัดและประเมินผลเปนกิจกรรมที่วัดเพื่อจะไดทราบวา การเรียน
การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งมีงานที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
คือ 1) จัดหาแบบพิมพที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 2) จัดทําเอกสาร จัดหาขาวสารที่เปน
ความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 3) ศึกษาระเบียบ คําถาม ความเคลื่อนไหว ความกาวหนา
ทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนอยูเสมอ 4) ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลใหถูกตอง 5) พิจารณาตัดสินปญหาเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน
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6) สงเสริมใหครูที่ผานการอบรม หรือศึกษาทางการวัดและประเมินผลการเรียน ไดมีบทบาทในการพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการเรียน 7) ตรวจสอบการใหคะแนนของครูอาจารยกอนที่จะสงไปยังผูบริหารสถานศึกษา
เพื่ออนุมัติผลการสอบ 8) ดําเนินการวิเคราะหขอทดสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน และ 9) เก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่น ตามความจําเปนที่ตองใชเกี่ยวกับงานวัดและ
ประเมินผลการเรียน
5.
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือที่ใช
เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสําคัญ
ตอการดําเนินงานวิชาการ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) มีขอกําหนดหมวด 6 มาตรา 47 ที่ ไดกลาวถึงองคประกอบของ
การประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้ 1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)
และ 2) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)
โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนเปน โรงเรีย นที่ดํ าเนิน งานตามแผนพั ฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุงเนนการพัฒนาผูที่อยูใน
ถิ่นทุรกันดารใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย การสงเสริมดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ดานการงานอาชีพและสหกรณ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการศึกษา คือการใหความชวยเหลือแกนั กเรียนที่ป ระสบกับ ความขาดแคลน ใหไดรับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับอยางถูกตองดวยวิธี การและเทคโนโลยีที่ชวยใหนักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจในวิชาการเปนอยางดี พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปได (โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2551) จากการศึกษาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2545 – 2549 พบวา แมวาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับการพัฒนา
ความรู ทั ก ษะทางวิ ช าการและการอาชี พ อย า งต อ เนื่ อ งแต คุ ณ ภาพของการศึ ก ษายั ง เป น ป ญ หา ทั้ ง นี้
จากการศึกษาขอมูลผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test หรือ NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในป พ.ศ. 2545 – 2549 พบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชาหลัก ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษต่ํากวารอยละ 50 และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) ในปพ.ศ. 2555 – 2557 พบวา
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความรูต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู (สํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2551: กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, 2554)
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนควรไดรับการแกไข
อยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพทางการดําเนินงานวิชาการเพื่อใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
มีความรูเพียงพอที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิต หรือสามารถแขงขันกับผูอื่นเมื่อตองศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
กองกํ ากั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได ดํ าเนิ น การส งเสริ มและสนั บ สนุ น ด า นการศึ ก ษา
แกโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนในสังกัด ตามแผนพั ฒนาเด็ กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดารฯ ระยะที่ 4
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พ.ศ. 2550 – 2559 และตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทั่วประเทศ โดยจัดดําเนินการติดตาม ชวยเหลือ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมและ
สนั บ สนุ น ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง ได แ ก ครู ใ หญ ผู เ ปรี ย บเสมื อ นผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ซึ่งทําหนาที่ดูแลบริหารจัดการภายในโรงเรียน ครูตํารวจตระเวนชายแดน และผูดูแลเด็ก ใหดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามเปาหมายของโครงการและตามแผนพั ฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ในปพ.ศ. 2555 – 2557 ของโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 บางโรงเรียน
พบวา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ มีคาสูงกวาระดับประเทศทุกป ซึ่งโรงเรียนที่กลาวถึงนี้ คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู โดยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ลมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศรอยละ 12.54 19.00 และ 7.98 และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองดู มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศรอยละ 9.91 13.32 และ 2.49 โดย
เรียงจากปพ.ศ. 2555 – 2557 ตามลําดับ (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23, 2559)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ในสังกัดกองกํากับการ
ตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 23 เนื่ อ งจากในระยะเวลา 3 ป ที่ ผ านมาทั้ งสองโรงเรี ย นมี ผ ลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดั บชาติที่มีความโดดเดน กว าโรงเรียนอื่น ในสั งกั ดเดี ยวกั น ซึ่งผลการวิ จัย ที่ได จะสามารถ
นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารการดํ า เนิ น งานวิ ช าการของโรงเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนอื่น ๆ ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ใหมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานวิ ช าการของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ ล
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากรกลุ ม และตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ
โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ ล และโรงเรีย นตํ ารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ในสั งกั ด กองกํ ากับ การตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 โดยมี ผู ใ ห ข อมู ล คื อ ครู ใหญ แ ละครู ใ นโรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ ล
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และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จํานวน
15 คน
ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 กรณีศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ลและ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และขอบขายการดําเนินงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ดาน ดังนี้
1. งานดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. งานดานการจัดการเรียนการสอน
3. งานดานการนิเทศภายใน
4. งานดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตามขอบเขตเนื้อหา
ของการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใชมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview)
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณสถานภาพทั่วไปของผูใ หสัมภาษณ
ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณสภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนตาง ๆ ของการสรางเครื่องมือ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ศึกษาคนควา เอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
วิชาการในโรงเรียน แลวดําเนินการสรางเครื่ องมือขอคําถาม โดยเขียนรางขอคําถาม ทบทวนบรรณาธิกร
ขอคําถาม จัดหมวดหมูคําถามใหเหมาะสม
2) นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พิจารณาปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุมและ
เหมาะสมกับขอบเขตที่กําหนดไว
3)
นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณของเครื่องมือ แลวจัดทําเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยางจริง
4) นําเครื่องมือฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล โดย
1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือ
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ในการวิ จั ย ไปยั ง โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน สั ง กั ด กองกั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 23
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานหนองดู
2) ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยกับฝายการศึกษา กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 เพื่อประสานงานกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองดู ในการนัดหมายวันเวลานําสงหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยและสัมภาษณ
3)
ผูวิจัยเขาไปสัมภาษณกลุมตัวอยางที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ตามที่ไดนัดหมายไว
4) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและ
แปลผล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชแบบวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลของทั้งสองโรงเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 25 ป
31-35 ป และ 36-40 ป โดยมีวุฒิทางการศึกษาสูงสุด คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ
ในการทํางาน 1-5 ป สอนในกลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย วิ ทยาศาสตร สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ผูใหขอมูลสวนใหญเคยไดรับการอบรม สัมมนาดานงานวิชาการ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ลและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู
งานดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ทั้งสองโรงเรียนมีการดําเนินการเหมือนกันคือ มีการเตรียมบุคลากร
เพื่อใหดําเนินการใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงครูเขารวมประชุมสัมมนาที่หนวยงานจัดขึ้น
มีการจัดตารางสอนตามรายวิชาที่เปนทฤษฎีกอนรายวิชาที่เปนภาคปฏิบัติ มีการจัดครูเขาสอนโดยพิจารณา
จากความสามารถและความสนใจของครู มีการจัดบริการวัสดุ อุปกรณและสื่อการสอนโดยจัดทําคูมือ เอกสาร
ประกอบในแตละรายวิชา และมีการประเมินเกี่ยวกับการบริหารการใชหลักสูตรจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
นอกจากนี้ พ บว า ทั้ ง สองโรงเรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ชวยสงเสริมการดําเนินงานดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการเขากับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ทําให โรงเรียนมีหลักสูตรที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตอไปในอนาคต
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งานดานการจัดการเรียนการสอน
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า ด า นการเตรี ย มการสอนโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ลจัดทําแผนการสอนระยะยาวหรือกําหนดการสอน ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ านหนองดู จั ด ทํ าแผนการสอนระยะสั้ น หรื อบั น ทึ กการสอน ด านการกํ า หนดกิ จ กรรมในการจั ด ทํ าแผน
การสอนโรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ ล กํ าหนดจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ในแต ล ะหน ว ย
การเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูนําเนื้อหา
หลักการมากําหนดเปนหัวขอหลักและขยายเปนหัวขอยอย แลวจัดเรียงลําดับหัวขอใหเหมาะสม ดานการเลือก
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ลเลือกกิจกรรมที่นักเรียน
เปนศูนยกลาง ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหา และ
กิจกรรมการสอนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ ลเลือกใชการใชแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูเลือกใชการบรรยาย ทั้งนี้ดานการจัดหาสื่อการสอนและ
เทคโนโลยี ป ระกอบการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง สองโรงเรี ย นใช วิ ธี ก ารผลิ ต สื่ อ เอง และมี ห ลั ก เกณฑ
ในการเลือกใชสื่อโดยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ลเลือกสื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูเลือกสื่อที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรี ย นรู นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรี ยนมี การจั ดกิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ต รโดยจัด ตามนโยบายของหน ว ยงาน
ตนสังกัดและจัดสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน ซึ่งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
มีวิธีการสอนซอมเสริมโดยใหนักเรียนที่เรียนดีชวยสอน ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู
ใชวิธีการสอนเปนกลุมยอย และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดสอนซอมเสริมของทั้งสองโรงเรียนคือครูใหญ
นอกจากนี้ พบว า ทั้ งสองโรงเรี ย นมี การจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ชาเพิ่ มเติ มตามหลั กสู ต ร
สมเด็ จ ย า และได นํ า โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ กษาซึ่ งเป น หนึ่ งในโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขามาเพื่อสงเสริม พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มีความรู และมีทักษะชีวิต โดยการบูรณาการเขาการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุมสาระการเรียนรู
ได แก คณิต ศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ทําให
นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายตามสภาพจริง และไดฝกปฏิบัติ จนมีความรูและทักษะ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
งานดานการนิเทศภายในโรงเรียน
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า มี ก ารดํ าเนิ น งานนิ เ ทศภายในของทั้ ง สองโรงเรี ย นมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน โดยมีครูใหญเปนผูนิเทศและใช วิธีการนิเทศแบบใหคําชี้แนะ (Coaching) ทั้งนี้
ในสวนของกิจกรรมการนิเทศ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ลใชกิจกรรมการสังเกตการสอน
ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูใชกิจกรรมการฝกอบรม
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นอกจากนี้ พ บว า ทั้ ง สองโรงเรี ย นมี ก ารนิ เ ทศงานและนิ เ ทศการสอนตามโครงการพั ฒ นา
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด คือ
กองกํ า กั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 23 อย างสม่ํ า เสมอ และได รั บ คํ า แนะนํ า หรื อข อ เสนอแนะ
ที่ห ลากหลาย ทํ าให มีแบบแผนและแนวทางในการนิ เทศภายในโรงเรีย น ที่ทําใหโ รงเรี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
ดานการนิเทศภายในโรงเรียนไดดียิ่งขึ้น
งานดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมู ล พบวา ทั้งสองโรงเรียนมีจุด มุงหมายในการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู
ของนักเรียนเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร โดยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
มีการดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู
มีการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้งนี้ทั้งสองโรงเรียนมีการวัด
และประเมิ นผลการเรีย นรู ของนักเรี ยนในระยะหลังเรีย น และใช การทดสอบเปน เครื่องมื อในการวั ดและ
ประเมินผล
นอกจากนี้ พ บว า ทั้ ง สองโรงเรี ย นมี ก ารวั ด การวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม
ทั้ ง ความรู ทั ก ษะ และเจตคติ เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแกสํานักงานโครงการสวนพระองคฯ ทําใหการดําเนินงาน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการประเมินผลดานทักษะคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช
กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ลมีการจัดทํารายงานผลและเสนอขอรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ในขณะที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดูมีการปฏิบัติงานตามแผน กํากับติดตาม และตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานบทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพบวาครูในโรงเรีย น
ตํ า รวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ ล ให ค วามร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาในการให ข อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไป
ที่คณะกรรมการประเมินผลภายโรงเรียนตองการ ในขณะที่ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู
มีการเตรียมความพรอมของตนเอง โดยการศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอน
ในการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน รวมทั้งพยายามสรางเจตคติที่ดีตอการประเมินภายใน
โรงเรียน และในดานบทบาทของครูใหญในการประกันคุณภาพการศึกษาพบวาครูใหญของทั้งสองโรงเรียน
มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกครูและบุคลากร โดยการใหคําปรึกษา
ติดตาม กํากับการประกันคุณภาพการศึกษาแกครูและบุคลากรของสถานศึกษา
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นอกจากนี้ พบว า ทั้ งสองโรงเรี ย นมี การประเมิ น การดํ าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี เป นประจําทุ กป ทําให โรงเรี ย นมี ความพรอมสําหรั บ
การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพทั้งภายและภายนอก และมีผลการประเมินอยูในระดับดี
อภิปรายผล
การดํ า เนิ น งานวิ ช าการของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
คอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองดู
งานดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
จากผลการวิจัย พบวา ทั้งสองโรงเรียนมีการดําเนินการเตรียมบุคลากรเพื่อใหดําเนินการใชหลักสูตร
ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ โดยการส งครูเข าร วมประชุมสัมมนาที่ห นวยงานจั ดขึ้น และการจัด ครูเ ขาสอน
โดยพิจารณาจากความสามารถและความสนใจของครู แสดงใหเห็นวาโรงเรียนตระหนักและไดใหความสําคัญ
ทั้ ง หลั ก สู ต รและครู ผู ส อน และมองเห็ น ว า ครู คื อ เป น สื่ อ ในการแปลงหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นไปใช ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเห็นวาการเตรียมบุคลากรในโรงเรียนดวยวิธีการสงครูเขาอบรมสัมมนามีความเหมาะสม
เพราะการอบรมเปนวิธีการหนึ่งในการเตรียมบุคลากรที่โรงเรียนปฏิบัติไดจริง อีกทั้งครูผูสอนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนสวนใหญไมไดมีวุฒิทางการศึกษาโดยตรง ดังนั้นการสงครูเขาอบรมจะชวยใหครูเกิดความรู
หรือทั กษะ และมี ความเข าใจในการนํ าหลั กสูต รไปใชในการจัด การเรีย นการสอนได ถูกต อง นอกจากนี้
การจัดครูเขาสอนโดยพิจารณาจากความรูหรือความสามารถของครูจะชวยใหครูเกิดความรูสึกพอใจ สามารถ
จัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ชาที่ ต นเองถนัด ได อย างเต็มที่ และเต็ มความสามารถ ทํ าให การจั ด การเรี ย น
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ที่กลาววา ผลงาน
การดําเนินงานวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี
โรงเรียนตองจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ และจัดครูเขาสอน ซึ่งการจัดครูเขาสอน
ตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษาและความพรอมของบุคลากร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ความคิ ด ทั ก ษะความสามารถ มี ค า นิ ย ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายหลักสูตร
งานดานการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียน
มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยการบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติมตามหลักสูตรสมเด็จยา รวมกับโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับความรู
และมีการพั ฒนาในการใช ทักษะชี วิต จากผลการวิ จัย แสดงใหเห็ นว า โรงเรีย นมี การจัด การเรี ยนการสอน
ที่บูรณาการใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีทักษะการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพและการใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางพอเพียง ซึ่งการชวยเหลือตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอแบงปน ไมเบียดเบียน
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ซึ่งกันและกัน การมีจิตสํานึก เห็นคุณคาและมีความภูมิใจในตนเอง รวมถึงในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู สิ่งเหลานี้
เปนทักษะพื้นฐานทีส่ งผลใหนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี
(2557) กลาววา กระบวนการเรียนรู เปนการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิด
การเรียนรูและมีความรูความเขาใจ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และความรูสึก เจตคติที่เปนผลจาก
กระบวนการเรี ย นรู และสอดคล อ งกั บ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววา การจัดการเรียนรูที่ดีตองมีหลัก คือ สอนแบบเนน
นักเรียนเปนสําคัญ (Child Center) ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ นักเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกดานทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
งานดานการนิเทศภายใน
จากผลการวิจั ย พบวา การดําเนิ นงานนิเทศภายในโรงเรี ยนของทั้งสองโรงเรียนมีการดําเนินงาน
อย างสม่ํ า เสมอ โดยวิ ธี การนิ เ ทศแบบให คําชี้ แนะ (Coaching) และใช กิจ กรรมการนิ เ ทศ โดยการสั งเกต
การสอน ทั้งนี้เพราะการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนสวนใหญเปนการนิเทศโดยครูใหญที่ตองดําเนินการ
ติดตามการทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อมุงหวั งผลการดํ าเนิ นที่ ดีและมี ประสิ ทธิ ภ าพดังนั้นจึ งต องมีทั้ง การนิ เทศงานและนิ เทศการสอน ผู วิจั ย
พบวาการติดตามการดําเนินงานนิเทศตามโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนการดําเนินงานที่ทุกคนภายในโรงเรียนชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหครู
เกิ ด การเรี ยนพั ฒ นาตนเอง พั ฒนาการจั ด การเรี ยนการสอน ซึ่งส งผลให นั กเรี ย นเกิ ด การเรี ยนรู ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ จุไรรัตน สุดรุง (2552) ที่กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการปฏิบัติงาน
ร ว มกั น ของผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คนในโรงเรี ย นในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ส งเสริ ม
สนับสนุนใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จทั้งดานงานสอนและงานอื่น ๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
งานดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
จากผลการวิจัย พบวา ทั้งสองโรงเรียนมีจุดมุงหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารดํ า เนิ น การวั ด ผลและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง
ใหสอดคลองกั บผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริ ง
ที่วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนจะทําใหครูไดทราบถึงพฤติกรรมหรือพัฒนาการของนักเรียนอยางแทจริง และ
สามารถทําใหครูชวยเหลือ ปรับปรุง คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไดอยางถูกตองและตอเนื่อง นอกจากนี้
การเลือกใชวิธีที่เหมาะสมในการประเมินความรู ทักษะ และเจตคติ ทําใหโรงเรียนสามารถนําผลการประเมิน
ในทุกดานไปพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ สมาน อัศวภูมิ (2551) กลาววา
ในการวัดและประเมินผลการศึกษาควรดําเนินการใหครอบคลุมโดยเฉพาะมิติทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู
ความเข าใจ (Cognitive Domain) ดานทักษะการปฏิบั ติ (Psychomotor Domain) และดานเจตคติ
(Affective Domain สถานศึ กษาควรจั ด การประเมิน นั กเรีย นโดยพิ จารณาจากพัฒ นาการของนักเรี ย น
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ความประพฤติ การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และในการวัดควรใชวิธีการที่หลากหลาย
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษา พบวา การพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใชกํากับ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการรองรับการกํากับติดตาม และตรวจสอบ
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากการประเมิ น การดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี เป นประจําทุกป โรงเรีย นจึ งมี การระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่มีความตอเนื่องและเปนปจจุบัน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา โรงเรียนมีการรายงานผล
การดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอหนวยงาน
ตนสังกัดและสาธารณชนอยูเสมอซึ่งการปฏิบัติงานนี้ชวยใหครูใหญและครูมีความรูในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทําใหการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเปนไปอยางราบรื่น และการที่โรงเรียนจัดครู
เข าร ว มอบรมสั ม มนาในด า นหลั กสู ต รช ว ยให ครู มี ความรู ความเข า ใจในหลั ก สู ต ร ทั้ งหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551 หลั กสู ต รสมเด็ จ ย า (หลั กสู ต รเพิ่ มเติ ม) และโครงการพั ฒ นา
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นํามาประยุกตใชรวมกัน โรงเรียนจึง
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี นอกจากนี้
การสนับสนุนใหครูและบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
สนับสนุนใหครูเปนผูรวมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน การสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู ซึ่งจะ
ชวยสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กั บ ผลการวิ จั ย ของ สุ นั น ท แดงประไพ (2554) ที่ พ บว า สถานศึ ก ษาต อ งออกแบบระบบการทํ า งานที่ มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความเชี่ยวชาญหรือจุดเดนของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. โรงเรียนควรสนับสนุนใหครู ไดฝกอบรมสัมมนาในการใชหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น เพื่อ เปนแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูมีบทบาทในการนิเทศการสอน โดยใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการ
นิ เ ทศเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน ของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน ในสั ง กั ด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
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1.
ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
ที่ ส งเสริ มการดํ าเนิ น งานวิ ช าการให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ในสั งกั ด กองกํ ากั บ การตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ทั้งหมด
2. ควรมีการทําวิจัยที่ศึกษาถึงความสําเร็จของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉพาะดานของแตละ
โรงเรียน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในดานการจัด
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
รายการอางอิง
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