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บทคัดย่อ
		 การวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564) โดยมีวิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึกจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การ
เรียนการสอนและหรือการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 6 ท่าน 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์การเรียนการสอนและหรือการท�ำงานในกระบวนการยุติธรรม มาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 2 ท่าน 3) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารหน่วยงานต�ำรวจและหรือมีประสบการณ์การเรียนการสอนโรงเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 7 ท่าน 4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน
นายร้อยต�ำรวจ จ�ำนวน 4 ท่าน และ5) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องฯ คือ นักเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 65 จ�ำนวน 2
ท่าน และท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและวิพากษ์ผลการศึกษาจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
ข้องฯ
		 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบส�ำคัญของหลักสูตรฯ ต้องประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทั่วไประดับอุดมศึกษา
วิชาการต�ำรวจและวิชาทีเ่ น้นทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ รวมตลอดจน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ที่ดีของความเป็นต�ำรวจของประชาชน การจัดการเรียนการสอนควรเน้นบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน
ไป วัตถุประสงค์หลักสูตรต้องครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ความเป็นต�ำรวจที่ดี โครงสร้างหลักสูตรต้องก�ำหนดน�้ำหนักเนื้อหาแต่ละส่วนที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ภาคปฏิบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ต้องใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายรูปแบบ และแนวโน้มเนื้อหาสาระหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
อนาคตที่ส�ำคัญ อาทิ วัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย สิ่งแวดล้อม ทักษะการสื่อสารสมัยใหม่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การก่อการร้ายข้ามชาติ ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าข้ามชาติ ฯลฯ เป็นต้น อันเป็นหลักการส�ำคัญน�ำไปสู่แนวคิดที่ว่า
สร้างต�ำรวจมืออาชีพ มีพฤติกรรมเป็นเลิศ รอบรู้ทุกศาสตร์ คล่องแคล่วทักษะ รักษาอุดมการณ์และจรรยาบรรณยิ่งชีพ
เคียงข้างประชาชนในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ วิชาชีพต�ำรวจ แนวโน้มอนาคต
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Abstract

		 The research aims to study the directions of police cadet curriculum for police profession in the
next decade (B.E.2555 – 2564). The research methods are composed of in-depth interviewing experts
and five groups of related key informants and giving a seminar on study results for related persons. The
study found that the curriculum philosophy has to contain knowledge in practical skill, morality and
ethics. Five groups are composed of 1) six experienced experts who have been teaching and/or developing
university education curriculum for at least three years, 2) two experienced experts who have been
teaching and/or working in judicial field for at least three years, 3) seven experienced experts who have
been administrating police organization and/or teaching at Royal Police Cadet Academy for at least
three years, 4) four experts who are members of Board of Education at Royal Police Cadet Academy
and 5) two key informants who are class 62nd police cadets. After analyzing the data, conducting group
seminars and related persons discussing on the data,
		 The study found out that the curriculum’s important components must be composed of university
level basic courses, police courses, practical police profession courses and also promoting ethics and
morality at the same time. Besides, learning and teaching process should aim at integrated theory and
practice as well. The curriculum objectives must cover knowledge in academics, profession skills, morality
and ethics of being a decent police officer. The curriculum must include fundamental subjects, police
academics and subjects focusing on police profession practical skills, learning experience and teaching
and learning activities that provide skillful internships. The evaluation has to be done in various
measurements. Future trend in learning and teaching curriculum should be mainly composed of various
cultures, environment, modern communication skills, economic crime, cyber crime, transnational
crime, cyber security, alien workers, human trafficking, transnational natural resources and environmental
crime, etc. Accordingly, the above statement are fundamental principles leading to the concept of
creating professional police with being decent, knowledgeable, skillful, ideological, and ethical who will
always stand by Thai people.
Keywords: Police Cadet Curriculum, Royal Police Cadet Academy, Police Profession, Future Trend

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย

เชือ่ มโยงระหว่างคุณวุฒทิ างการศึกษาตามระบบ การเรียน
		 ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รู ้ กั บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะและมี เ ส้ น ทาง
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาต้อง ต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564 มุง่ เน้นความเป็นต�ำรวจ
เป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง มืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน โดยให้ข้าราชการ
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม โดยถือว่า ต�ำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด และ กระบวนการจัดการศึกษา 		 โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษา
เต็มตามศักยภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ จนส�ำเร็จการศึกษาออก
ฉบับที่ 11 (2554) มุ่งเน้นการจัดท�ำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไปปฏิบัติหน้าที่บ�ำบัดทุกข์และบ�ำรุงสุขให้กับภาคสังคม
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ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ำหนด
และพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจให้มุ่งสู่สถาบัน
การศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพต�ำรวจตาม
จุดก�ำเนิดของสถาบันที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์พระราช
บัญญัติโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ พ.ศ. 2551 โดยเน้นทักษะ
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและวิ ช าชี พ
ต�ำรวจเป็นส�ำคัญ ในเวลาต่อมา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก�ำกับและส่งเสริม
การด�ำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ด�ำเนินการจัด
ท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Thai Qualifications Framework for Higher Education ;
TQF : HEd) เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�ำนโยบายที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ไ ปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes)ของนักศึกษา เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ
และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียน
รู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่า มีมาตรฐานที่สามารถเทียบ
เคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
		 ทั้งนี้ในปัจจุบัน สังคมโลกและสังคมประเทศมี
ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว แบบก้ า วกระโดด
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่
ประสบปัญหาตกต�่ำลง การเมืองที่แบ่งภาคแบ่งฝ่ายอย่าง
รุนแรง เทคโนโลยีทมี่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ ที่ทวีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดไปจนถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
มืออาชีพของวิชาชีพต�ำรวจต�ำรวจก�ำลังถูกสั่นคลอนอย่าง
หนักอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทาง
สังคมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นปัญหาที่อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมากกับวิชาชีพต�ำรวจในอนาคต โรงเรียน
นายร้ อ ยต� ำ รวจในฐานะที่ เ ป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต
บุคลากรต�ำรวจอย่างสมบูรณ์แบบจึงจ�ำเป็นต้องตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวนี้เป็นส�ำคัญ เพราะถึงแม้ว่าจะมีหลักสูตร
ที่ถูกบรรจุเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านความเป็นมือ
อาชีพและจริยธรรมคุณธรรมของต�ำรวจอยู่ในโรงเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจมาแต่เดิมอยู่แล้ว แต่ก็ยังขาดความทันสมัย ทัน
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เหตุการณ์อยู่มาก จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้วิจัยในฐานะ คณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ได้
เล็งเห็นและตระหนักถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับ การพัฒนา
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ
ต�ำรวจ และ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจที่ใช้จัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรนักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ พ.ศ. 2549 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2551
โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาและยังไม่ได้มีการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส�ำหรับหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยต�ำรวจ มีพัฒนาการและการปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนมากเป็นการปรับปรุงและแก้ไขราย
ละเอียดบางประการ ภาพรวมเป็นเพียงการแก้ไขหลักสูตร
หรือการปรับปรุงหลักสูตรอันเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วน
ประกอบและลักษณะเฉพาะบางประการของหลักสูตร โดย
ยังไม่ส่งผลท�ำให้โครงสร้างของหลักสูตรเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป จึงได้จัดท�ำโครงการวิจัย เรื่อง ทิศทางหลักสูตรนักเรียน
นายร้อยต�ำรวจสู่ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564) เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการพัฒนา
ปรับปรุง หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจสู่ความเป็น
วิชาชีพต�ำรวจตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติโรงเรียน
นายร้อยต�ำรวจ พ.ศ. 2551 (2551) ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 เพื่อศึกษาทิศทางหลักสูตร นักเรียนนายร้อยต�ำรวจ
มุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555พ.ศ. 2564)

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

		 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
ชมพันธุ์ กุญชน ณ อยุธยา (2540) ที่ได้อธิบายความหมาย
หลักสูตรว่า มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ความหมายแคบ
สุดจนถึงกว้างสุด โดยสามารถจ�ำแนกมุมมองของนักการ
ศึกษาทีไ่ ด้ให้นยิ ามความหมายของหลักสูตรออกเป็น 2 แนวคิด
ทีส่ ำ� คัญ คือ 1) หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์การ
เรียน ทั้งนี้ แผนประสบการณ์การเรียนกับการสอนที่เน้น
ปฏิบัติจริง ย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และ 2)
หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่
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สถาบันการศึกษาจัดให้ หมายความรวมถึง ประสบการณ์
การเรียนและการน�ำหลักสูตรไปใช้ด้วย ในส่วนขององค์
ประกอบของหลักสูตร Tyler ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
ส�ำคัญของหลักสูตรมี 4 ประการดังต่อไปนีค้ อื 1) ความมุง่ หมาย
เปรี ย บเสมื อ นการก� ำ หนดทิ ศ ทางของการจั ด การศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ไปในลักษณะต่างๆ ทีพ่ งึ ประสงค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
สังคม 2) เนือ้ หาวิชา เป็นสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร
ที่ชัดเจน มุ่งหมายให้ผู้เรียน มีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตร
ไปใช้ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมปรับ
เปลี่ ย นหลั ก สู ต รไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ 4) การประเมิ น ผล
เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ บ ่ ง บอกให้ ท ราบว่ า การน� ำ
หลักสูตรไปใช้นั้น สามารถด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
		 Taba (1962) ได้แบ่งรูปแบบของหลักสูตร ดังต่อ
ไปนี้คือ หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรรวมวิชา หลักสูตรเน้น
กระบวนการทางสังคม และภาระหน้าที่ในชีวิตประจ�ำวัน
หลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรแกน
วิชา ส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตรนัน้ Tanner (1980) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าหมายถึง แผนและแนวทางปฏิบัติของ
สถานศึกษาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ ผู ้ รั บ การศึ ก ษาหรื อ ผู ้ เ รี ย นมี ส มรรถนะและความ
ก้าวหน้าตามบริบทของสังคม ในส่วนของการประเมิน
หลักสูตร Stufflebeam, Scriven, and Madaus (1983)
ให้แนวคิดว่า การประเมินผลหลักสูตรนั้น มีส่วนส�ำคัญต้อง
ประเมินอยู่ 4 ส่วน คือ 1) การประเมินสภาพแวดล้อม 2)
การประเมินตัวป้อน 3) การประเมินกระบวนการ 4) การ
ประเมินผลผลิต
		 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification
Framework: TQF) เป็นกรอบของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 47 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดย กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หมายถึง “ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในสถาบันทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบ
เคียงส�ำหรับการส่งเสริมและก�ำกับดูแลและการตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” ส่วน

คุณลักษณะและคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน
ประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะวัด
ได้จากผลลัพธ์การเรียนของบัณฑิตปริญญาตรี ใน 5 ด้าน
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554) ดังนี้คือ ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะเชาว์ปัญญา สมรรถนะ จริยธรรมต่อสังคมและต่อ
วิชาชีพ และ ทักษะปฏิบัติเฉพาะทาง
		 นิยามและองค์ประกอบของวิชาชีพ (Profession)
Perkin (1985 อ้างถึงใน Warrior, 2002) ก�ำหนดองค์
ประกอบส�ำคัญที่จะมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพจะต้องประกอบ
ด้วย 6 ลักษณะส�ำคัญ ได้แก่ 1) เป็นทักษะที่เกิดจาก
ความรู้เชิงทฤษฎี 2) เป็นความรู้/สติปัญญาที่ได้มาจากการ
เรียนการสอนและการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ 3) มีการ
ทดสอบสมรรถนะทางอาชีพ 4) มีองค์กรเฉพาะวิชาชีพ 5)
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 6) ให้บริการตามหลักปฏิบัติที่
เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ นื่ เป็นทีต่ งั้ นอกจากนัน้ Schneider
(2009) กล่าวว่าการเป็นวิชาชีพนั้น ต้องมีลักษณะจ�ำเป็น
ของ ความเป็นวิชาชีพ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การฝึกที่เป็น
ทางการและมีลักษณะเฉพาะของอาชีพ 2) มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 3) ใบประกอบอาชีพ/วิชาชีพ และ 4) มีการเรียน
การสอนอย่างเป็นทางการ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2536)
อธิบายมุมมองและแนวคิดของวิชาชีพว่า ควรประกอบ
ด้วยคุณลักษณะต่างๆ 4 ประการ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ที่
เป็นระบบโดยการพัฒนาจากการวิจัย 2) การศึกษา อบรม
เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเฉพาะทางโดยมุ่งสร้างปัญญา
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3) การใช้ความรู้และ
ทักษะจากการศึกษาอบรมเฉพาะทางเพื่อบริการต่อสังคม
ด้วยความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของผู้รับบริการ
เป็นส�ำคัญ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเพื่อนร่วม
วิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพ
		 มีชัย สีเจริญ พ.ต.ท.และคณะ (2553) ท�ำการศึกษา
แนวทางพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นต�ำรวจอาชีพ พบว่า
อาชี พ ต� ำ รวจไทยมี ลั ก ษณะส� ำ คั ญ หลายประการที่
สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของวิชาชีพ ดังนี้ อาชีพต�ำรวจ
เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณะที่ต้องอาศัยความรู้ ความ
ช�ำนาญเป็นการเฉพาะ มีมาตรฐานต่อการประกอบวิชาชีพ
มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยา
บรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีสถาบันวิชาชีพ หรือองค์กร
วิชาชีพ เป็นหลักในการควบคุมและสร้างสรรค์การด�ำเนิน
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การทางวิชาชีพ จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจึงสามารถ
สรุปได้วา่ อาชีพต�ำรวจสามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพได้
ทั้งนี้ การพัฒนาความเป็นต�ำรวจอาชีพและบทบาทของ
สถาบันการต�ำรวจ Schneider (2009) ท�ำการศึกษา
แนวทางการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพต�ำรวจ
โดยน�ำเสนอโมเดลการพัฒนาความเป็นมืออาชีพต�ำรวจ
ประกอบด้วย 9 ข้อส�ำคัญ คือ 1) ผ่านมาตรฐานการรับเข้า
และการคัดเลือก 2) ได้รบั การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
3) ผ่านการฝึกทีเ่ ป็นระบบมาตรฐานและมีประกาศนียบัตร
รับรอง 4) ผ่านการฝึกพิเศษประจ�ำปีและการทบทวนการ
ฝึก 5) ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ�ำนาจจับกุม 6) ผ่านการฝึกใช้
อาวุธ 7) ด�ำเนินการและการปฏิบัติงานตามนโยบาย 8)
เป็ น ต� ำ รวจชุ ม ชน/มี ค วามสั ม พั น ธ์ ข องต�ำรวจกับชุมชน
และ 9) ได้รับการรับรอง
		 ในส่วนของหลักสูตรวิชาชีพต�ำรวจและแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต�ำรวจ หลักสูตรวิชาชีพ มี
ลักษณะส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ (Bourner, Katz และ Watson,
2000) 1) มีระยะเวลาในการศึกษาเพื่อเรียนรู้วิชาชีพระดับ
ต้น (ไม่เกิน 5 ปี) 2) มีสถาบันวิชาชีพเฉพาะ นอกเหนือจาก
มหาวิทยาลัยทัว่ ไป 3) มีการสอบวิชาชีพ จากองค์กรวิชาชีพ
4) มีการสอนวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
5) มีมาตรฐานวิชาชีพเพือ่ เป็นหลักต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ส�ำหรับ
หลักสูตรวิชาชีพต�ำรวจนัน้ หลายประเทศได้พยายามยกระดับ
หลักสูตรการเรียน/ การฝึกต�ำรวจให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ
อาทิ จากการรายงานกิจการต�ำรวจประเทศออสเตรเลีย
ปี ค.ศ. 1981 (Green และ Linsdell, 2010) ได้ยกระดับ
อาชีพต�ำรวจเป็นวิชาชีพต�ำรวจและส่งเสริมให้มีการยก
ระดับวิชาการต�ำรวจไว้ในการศึกษาอุดมศึกษา ได้แก่ การ
ฝึกต�ำรวจ มาตรฐานวิชาชีพ วัฒนธรรมต�ำรวจ หลักความ
โปร่งใส และหลักภาระรับผิดชอบ โดยให้เหตุผลว่า การ
ก�ำหนดหลักสูตรวิชาการต�ำรวจในมหาวิทยาลัยจะสามารถ
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1) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของวิชาชีพต�ำรวจและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 2) เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวง
กว้างต่อมาตรฐานและคุณค่าของวิชาชีพต�ำรวจต่อสังคม
และ 3) กระตุ้นวัฒนธรรมการฝึกฝนตนเอง ปกครองตน
และ มีความรับผิดชอบของต�ำรวจให้สูงขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัย
เอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะ
ลึกกึ่งมีโครงสร้าง กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดสัมมนา
วิพากษ์ (ร่าง) ผลการศึกษาฯจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกกึ่งมีโครงสร้างกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท�ำการเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 21
ท่าน โดยสามารถแบ่งออกไปเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนและหรือการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
จ�ำนวน 6 ท่าน 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การ
เรียนการสอนและหรือการท�ำงานในกระบวนการยุติธรรม
มาไม่น้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 2 ท่าน 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารหน่วยงานต�ำรวจและหรือมี
ประสบการณ์ การเรียนการสอนโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ มา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 7 ท่าน 4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่เป็น
กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจจ�ำนวน 4 ท่าน และ 5) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ คือ นักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ รุ่นที่ 65 จ�ำนวน 2 ท่าน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการสัมมนาวิพากษ์ (ร่าง) ผลการศึกษา
วิจัยฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน

กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตารวจ คือ นักเรียนนายร้อยตารวจ รุ่นที่ 65 จานวน 2
ท่ า น กลุ่ มผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการสั มมนาวิ พากษ์ (ร่ าง) ผลการศึ กษาวิ จั ยฯ โดยเป็ น
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกลุ่มผู้ บริหารโรงเรียนนายร้อยตารวจ รวม
จานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน
กรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบการด�ำเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบการดาเนินการวิจัย
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
ปัจจัยภายนอก
กรอบ -TQF
- มาตรฐานการศึกษาชาติ
การประเมินคุณภาพภาบนอก แผน -11
- ยุทธศาสตร์ ตร .55 – 64
.ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร -54-59
สังคม/ความต้องการของผู้ใช้ ต่างประเทศ .หลักสูตร ตร ประชาคมอาเซียน อื่นๆ -

การสัมภาษณ์
เชิงลึก การ
สัมมนา
วิพากษ์
หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ปัจจัยภายใน
- ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กม.
.วิชาชีพ ตร .นรต.รร.บ.ร.พ -2553ฯ
ฯ.หลักสูตร นรต อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็น สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
บุคลากร .ความคาดหวังของ นรต .นรต.คณาจารย์ ผู้บริหาร รร

ทิศทางหลักสูตร นรตในทศวรรษหน้า.

วิธีเก็บข้อมูล
วิธีเก็บผูข้้วอิ จมูัย ประสานการปฏิ
ล
ตนเองและสามารถติ
สารกับกผูารวิ
้อื่นได้
นอย่างดี
บั ติ แ ละเดิ น ทางไปพบด้ ว ยตนเอง
เพื่ อ อธิ บ ายวัดตต่ถุอสืป่อระสงค์
จั ยเป็และ
		
ผู้วยิจดที
ัยประสานการปฏิ
บัติและเดิวมมื
นทางไปพบด้
้งให้เป็นกผูตามวั
้มีคุณนธรรมและจริ
ยธรรม
สอดคล้งองกับ
รายละเอี
่เกี่ยวข้อง และขอความร่
อในการสัมวยภาษณ์รวมทั
แบบเจาะลึ
เวลาที่กาหนด
โดยทาการส่
ตนเอง เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและรายละเอียดที่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่
ข้อมูล เบื้องต้นและแนวทางการสัมภาษณ์ ให้ผู้ท รงคุ ณวุฒิและผู้ ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้ องศึก ษาล่ วงหน้า และขอ
เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์แบบเจาะ ส�ำคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
ญาตผูนเวลาที
้ทรงคุณ่ก�ำวุหนด
ฒิฯในการบั
ทึกเสี
รายงานการสั
มภาษณ์
แต่ล้ ะท่
น
ลึอนุ
กตามวั
โดยท�ำนการส่
งข้ยองและบั
มูลเบื้อนงต้ทึนกและ
จริยธรรม
ความรู
ทักาษะทางเชาวน์
ปัญญา ทักษะความ

แนวทางการสั
ม ภาษณ์
สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูใ ห้ลผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้ ที่ มี ส ่ ว น สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิด
เกี่ยวข้องศึกษาล่วงหน้า และขออนุญาตผู้ทรงคุณวุฒิฯใน วิเคราะห์และการสื่อสาร และเนื่องจากโรงเรียนนายร้อย
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การบันทึกเสียงและบันทึกรายงานการสัมภาษณ์แต่ละท่าน ต� ำ รวจเป็ น สถาบั น เฉพาะทางด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ต�ำรวจ ต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัยที่เรียกว่า
ผลการวิจัย
สถิติในการวิ
ข้อมูกลสูตรฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาคทั
ตั ทิ างวิชอาชียตพารวจมุ่งสู่ความเป็น
ด้านปรัเชคราะห์
ญาของหลั
หลักกสูษะการปฏิ
ตรนักเรียบนนายร้
		 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
		 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่มีความ
วิชาชีพตารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2564) ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ปริ
ญ
ญาตรี
ปรั
ช
ญาของการอุ
ด
มศึ
ก
ษาและมาตรฐานวิ
ช
าการและวิ
ของสาขาวิ
ๆ มุบั่งณเน้ฑินตมีการผลิ
ผลการวิจัย
ระดับอุดชมศึาชีกพษาทั
่วไป 3 ส่วชนานัคือ้น1)
ความรูต้ ความ
บัณฑิตด้ให้
มีความรอบรู
้ทั้งกภาคทฤษฏี
และปฏิ
บัติ สามารถน
าไปประยุ
กต์ใช้ได้อขย่องตน
างเหมาะสม
มีความสามารถ
		
านปรั
ชญาของหลั
สูตรฯ ส่วนใหญ่
มีความเห็
นว่า เชี
่ยวชาญในศาสตร์
สามารถเรี
ยนรู้ สร้างและ
ในการคิ
คราะห์
และสั
งเคราะห์
นระบบ
หมัพ่นแสวงหาความรู
้ด้วยตนเองและสามารถติ
ดต่อสื่อสารบัติงาน
หลั
กสูตรนัดวิกเเรี
ยนนายร้
อยต�
ำรวจมุอ่งย่สูา่คงเป็
วามเป็
นวิชาชี
ประยุกต์ใช้ความรู
้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิ
ต�กัำบรวจในทศวรรษหน้
า (พ.ศ.
ต้อง และสร้
า งงานเพื
่ อ พัอฒงกันาสั
ง คมให้ ส ามารถแข่ณงวุขัฒนิได้ ใ น
ผู้ อื่ นได้เ ป็ น อย่ า งดี
รวมทั2555-พ.ศ.
้ ง ให้เ ป็ น ผู้ ม2564)
ี คุ ณ ธรรมและจริ
ย ธรรม
สอดคล้
บ กรอบมาตรฐานคุ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับสากล 2) บัณฑิตมีจิตส�ำนึก ด�ำรงชีวิต และปฏิบัติ
ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษาและมาตรฐานวิ ช าการและ หน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพของสาขาวิชานัน้ ๆ มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคี วาม 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล
รอบรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 		 ด้านโครงสร้างหลักสูตรฯ สอดคล้องตามกรอบ
สั ง เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ หมั่ น แสวงหาความรู ้ ด ้ ว ย มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยต้อง
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ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทั่วไประดับอุดมศึกษา วิชาการ
ต�ำรวจ และวิชาที่เน้นทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ รวม
ตลอดจน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
บรรณที่ดีของความเป็นต�ำรวจของประชาชน การจัดเรียน
การสอนควรเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไป
		 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกอบรมฯ
ต้ อ งมี ก ารฝึ ก งานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ในเชิงประจักษ์ มีการใช้อปุ กรณ์หรือเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมตลอดจน การเสริม
สร้างทัศนคติ หล่อหลอมกล่อมเกลาและส่งเสริมแบบอย่าง
ที่ดีของความเป็นต�ำรวจมืออาชีพของประชาชน
		 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ต้องมีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ
ส�ำคัญ คือ ด้านองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยแบบทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถทางสมอง โดยวิเคราะห์ทางด้านความ
คิด ด้านทักษะด้วยการทดสอบจากการฝึกปฏิบัติหรือการ
ทดสอบทักษะทางด้านการต�ำรวจ และที่ส�ำคัญที่สุด คือ
การวัดและทดสอบพฤติกรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของ
ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจที่ดีของประชาชน ทั้งนี้เครื่องมือ
วัดตาม 3 องค์ประกอบข้างต้นต้องมีความหลากหลายรูปแบบ
สถาบันต้องมุ่งเน้นวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ฝึ ก ทั ก ษะภาคปฏิ บั ติ จ ริ ง /เสมื อ นจริ ง มากกว่ า การ
ทดสอบทางทฤษฎีเพียงด้านเดียว

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และฝึ ก อบรมต� ำ รวจ มีแ นวทางและสามารถพัฒนายก
ระดับสู่ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจได้ตามเจตนารมณ์พระราช
บัญญัติโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นผลิต
บุคลากรวิชาชีพต�ำรวจ ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นทักษะความเชี่ยวชาญ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพต�ำรวจเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ สามารถพัฒนาหลักสูตรและยกระดับสู่ความเป็น
วิชาชีพต�ำรวจต่อประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ การพัฒนาการ
ฝึ ก ต� ำ รวจ การก� ำหนดมาตรฐานวิช าชีพ การพัฒ นา
วัฒนธรรมต�ำรวจสู่คุณภาพเพื่อประชาชน มีหลักความ
โปร่งใส และมุ่งเน้นหลักภาระรับผิดชอบ
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		 ด้านปรัชญาของหลักสูตรฯ มุ่งให้นักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ มีความรู้ ทักษะและเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้
กฎหมายและกฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรรมทาง
ด้านเศรษฐกิจ การก่อการร้าย มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาและการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความเป็น
ผู้น�ำ นอกจากนั้นแล้ว ต้องมีความสามารถและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรต้องมีความ
เป็นสากล มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย
ด้วยความเป็นวิชาชีพต�ำรวจที่มีคุณภาพทั้งองค์ความรู้และ
ทักษะภาคปฏิบตั ิ รวมตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นศีลธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี บนพื้นฐานส�ำคัญของความ
ศรัทธาและความไว้วางใจจากประชาชน มุง่ เน้นการประยุกต์
ใช้ปรัชญาการศึกษาแนวใหม่มาบูรณาการกับปรัชญาการ
ศึกษาเดิมมากขึ้นคือ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม และ ปรัชญาการศึกษาอัตถิ
ภาวนิยม โดยมุ่งเน้นหลักสูตรการศึกษาลักษณะบูรณาการ
รายวิชาเพิ่มมากขึ้น ให้ความส�ำคัญศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนนายร้อยต�ำรวจจากเดิมที่ให้ความส�ำคัญต่อ
อาจารย์คือศูนย์กลางการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่
ยึ ด ติ ด ร า ย วิ ช า ม า สู ่ ห ลั ก สู ต ร แ บ บ กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ประสบการณ์และบูรณาการรายวิชาเพิ่มมากขึ้น การให้
ความส�ำคัญต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ต่อการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์การ
ต�ำรวจ
		 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ หรือจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรฯ ต้องมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศ เป็นหลักสูตรต่อเนือ่ งฯ
เพื่อการพัฒนาเส้นทางความเจริญก้าวหน้าสายวิชาชีพ
ต�ำรวจ มีมาตรฐานระดับสากล มีการจัดการเรียนการสอน
ทัง้ องค์ความรูท้ างวิชาการและวิชาชีพต�ำรวจ การคิดวิเคราะห์
เชิงเหตุผล การฝึกภาคปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับชุมชนสังคมและ
ประชาชน และสิ่งที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญมาก คือ การมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นต�ำรวจ
ทีด่ ขี องประชาชน มีเนือ้ หาและสาระการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับสถานการณ์สังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลีย่ นแปลง
ไป และรองรับสภาพอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ทีม่ แี นวโน้ม
ที่สลับซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการเสริม
สร้างให้ตำ� รวจมีความรูค้ วามเข้าใจ ความเป็นมนุษย์ เข้าใจ
จิตวิทยามวลชน มีความรอบรู้แนวคิดและแนวทางการ
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พัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ยึดหลักการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง ความถู ก ต้ อ งบริ สุ ท ธิ์ แ ละ
ยุติธรรม มุ่งเน้นการผลิตต�ำรวจเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน สังคมประเทศชาติ ต้องแยกการศึกษา
และฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเฉพาะสาขา นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจแบบ
ปกติเช่นเดียวกับการฝึกของต่างประเทศ ผลจากการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
ด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติได้จริง เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้เพื่อชีวิต
(วิชัย วงษ์ใหญ่ 2554 : 21 ) โดยการพัฒนาหลักสูตรต้อง
พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ
เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงทางสังคมเพือ่ สร้างบัณฑิต
ที่สมบูรณ์ มีความคิด วิเคราะห์ รับผิดชอบ และมีคุณธรรม
(สุวิมล ธนะผลเลิศ 2547:392) และสอดคล้องกับลักษณะ
ของหลักสูตรอุดมศึกษาที่ดีตามแนวคิดของ Saylor, &
Alexander (1974) ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการเรียน การ
สอนต้องมีความชัดเจนว่าเรียนไปแล้วได้อะไรและสถาบัน
การศึกษาจะให้อะไรส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การเรียนการสอนดังกล่าวสามารถท�ำให้ผู้เรียนประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพต่อไป
ด้านการสร้างความเป็นวิชาชีพให้กับบัณฑิตต�ำรวจ กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า นักเรียนนายร้อยต�ำรวจต้องมีการพัฒนาสู่
ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจ เนื่องจากผลจากศึกษา ภาพรวม
มุ ่ ง เน้ น เสริมสร้างความเป็นวิชาชีพให้กับบัณฑิตต�ำรวจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Moore. (1970) ส�ำนักมาตรฐาน
วิชาชีพ (2548) ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2536) วรพิมพ์
กิ่งวัฒนานันท์ (2544) จ�ำเนียร จวงตระกูล (2549) Hall
(1968) ที่ว่าการสร้างให้บัณฑิตประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น บัณฑิตต้องได้รับการเรียนการสอน
และการฝึ ก อบรมศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ อย่ า งเข้ ม ข้ น จาก
สถาบันการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้ความช�ำนาญ
ความช�่ำชองการประกอบวิชาชีพนั้นๆ เพราะบัณฑิตที่
ประกอบวิชาชีพนั้น ต้องมีความเชี่ยวชาญการประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวของตนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นความรู้
เฉพาะทางที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนั้นแล้ว มุม
มองของกลุม่ ของผูท้ รงคุณวุฒฯิ ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อ
การมี จ รรยาบรรณ การมี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ อันจ�ำเป็นต้องปลูกฝังจากโรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล เทียน
เพิ่มพูล (2546) จ�ำเนียร จวงตระกูล (2549) ปุระชัย เปี่ยม
สมบูรณ์ (2536) ด้วยเช่นกัน
		 ด้านโครงสร้างหลักสูตรฯ ต้องยึดแนวทางและ
สอดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ของประเทศ โดยองค์ประกอบส�ำคัญของหลักสูตรฯ ต้อง
ประกอบด้วยวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไประดับอุดมศึกษา วิชาการต�ำรวจ
และวิชาที่เน้นทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ รวมตลอดจน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของ
ความเป็นต�ำรวจของประชาชน การจัดเรียนการสอนควร
เน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป
ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจในทศวรรษหน้าส่วนใหญ่สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยให้มีจ�ำนวน
หน่วยกิตขัน้ ต�ำ่ 120 หน่วยกิต จนถึง 150 หน่วยกิต หลักสูตร
ระยะเวลา 4 ปี และแบ่งกลุม่ วิชาออกเป็นวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี แต่จำ� เป็นต้องบูรณาการ
บางรายวิชาเข้าด้วยกัน เพือ่ ควบคุมไม่ให้จำ� นวนหน่วยกิตมีมาก
เกินไป โดยต้องให้ความส�ำคัญกับภาคปฏิบัติทางวิชาชีพ
ต�ำรวจ ด้านลักษณะและเนือ้ หาของหลักสูตร ผลการศึกษา
และมุ มมองกลุ ่ มผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ มุ ่ ง เน้ น การเสริ มสร้ า ง
นั ก เรี ย นนายร้ อ ยต� ำ รวจให้ มี ค วามเป็นมืออาชีพและยก
ระดับอาชีพต�ำรวจให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง สอดคล้องกับงานเขียน
ที่เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของวิชาชีพ
จากงานของ Moore (1970) ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ (2548)
ปุระชัย เปีย่ มสมบูรณ์ (2536) วรพิมพ์ กิง่ วัฒนานันท์ (2544)
Hall (1968) Marston (1968) และ จ�ำเนียร จวงตระกูล
(2549)
		 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกอบรม/
กิจกรรมการเรียนการสอนฯ ต้องมีการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เช่นเดียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขา มี
การเสริมสร้างประสบการณ์ในเชิงประจักษ์ เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจจ�ำเป็นต้องอยู่กับสถานการณ์จริง
ต้องเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงหรือ
สถานการณ์จริง มีการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีมาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน รวมตลอดจน การเสริมสร้าง
ทัศนคติหล่อหลอมกล่อมเกลาและส่งเสริมแบบอย่างที่ดี
ของความเป็นต�ำรวจมืออาชีพของประชาชน จากผลการ
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ศึกษาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้นักเรียน
นายร้อยต�ำรวจได้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงก่อน
ส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ สร้างนักเรียนนายร้อยต�ำรวจทีม่ คี วาม
พร้อมในการปฏิบัติงานทันทีหลังจากส�ำเร็จการศึกษาและ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จริง อันเป็น
วิ ถี เดียวกันกับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมต�ำรวจต่าง
ประเทศ ทีเ่ น้นการปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับเรียนรูท้ ฤษฎี โดย
เฉพาะความจ� ำ เป็ น ต้ อ งฝึ ก งานในสถานที่ จ ริ ง พร้อมกับ
ต� ำ รวจอาชี พ ในหลากหลายคดี และต้ อ งผ่ า นการฝึ ก
ยุทธวิธีทางการต�ำรวจแบบเสมือนจริงในสถานปฏิบัติการ
เพือ่ ให้ผา่ นการประเมินทางด้านปฏิบตั ิ โดยมีการจ�ำลอง
สถานการณ์เสมือนจริง มีความยากและซับซ้อนเช่นเดียวกับ
คดีจริง เพือ่ ให้ได้ใช้ทกั ษะความสามารถเต็มทีใ่ นการจัดการกับ
ปัญหา สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
มุง่ เน้นการ บูรณาการและผสมผสานทัง้ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสัยของผู้เรียน (บุญเลี้ยง ทุมทอง 2553 :256)
โดยแต่ ล ะรายวิ ช าควรใช้ ประสบการณ์การเรียนรู้หลาก
หลายแบบผสมผสานกัน (บุญชม ศรีสะอาด 2541: 42)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบที่ เ หมาะสมของ
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยผลการศึกษา
พบว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หารายวิชา
ให้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต�ำรวจโดยตรง เพื่อให้รองรับกับ
สภาพปัญหาอาชญากรรม (ณัฐสกล อรรจนสุพพัต. พ.ต.ท.,
2546) และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ต้องมีความครอบคลุม
เนื้อหาความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและทักษะต่างๆ
ทุกด้านรวมตลอดจนการมีต้นแบบที่ดี (สุวิมล ธนะผลเลิศ,
2547)
		 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ต้องมีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ
ส�ำคัญ คือ ด้านองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยแบบทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถทางสมอง โดยวิเคราะห์ทางด้านความคิด
ด้ า นทั ก ษะด้ ว ยการทดสอบทางด้ า นทั ก ษะจากการฝึ ก
ปฏิบัติ หรือการทดสอบทักษะทางด้านการต�ำรวจ และที่
ส�ำคัญที่สุด คือ การวัดและทดสอบพฤติกรรม คุณธรรม
จรรยาบรรณของความเป็นวิชาชีพต�ำรวจทีด่ ขี องประชาชน
ทั้งนี้เครื่องมือวัดตาม 3 องค์ประกอบข้างต้น ต้องมีความ
หลากหลายรูปแบบ ต้องมุง่ เน้นวัดและประเมินผลการเรียน
รู้จากการฝึกทักษะภาคปฏิบัติจริงหรือเสมือนจริงมากกว่า

Vol.22 No.2 May - August 2017

137

การทดสอบทางทฤษฎีเพียงด้านเดียว เช่น การเขียนส�ำนวนคดี
การสรุปส�ำนวน การสรุปวิเคราะห์ ฯลฯ ควรมีการวัดผล
และประเมินผลเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกๆ เดือน และมีการ
ประเมินแบบรอบด้านจาก ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ ควรจัดให้มีการแยกผู้
สอนกับผู้ออกข้อสอบออกจากกันเพื่อคงมาตรฐานของ
ข้อสอบไว้ ส่วนเนื้อหาของข้อสอบหรือแบบทดสอบนั้น
ต้องมีลกั ษณะประยุกต์ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบสังเคราะห์
ได้ และการวัดผลต้องเกิดทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสูค่ วาม
เป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่มีการประเมินตาม
สภาพจริง โดยมีเครื่องมือวัดที่หลากหลายและประเมิน
หลายช่วงเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554 :
109) โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุม
องค์ประกอบผลการเรียนรู้ 3 ประการ คือ ด้านพุทธพิสัย
การเรียนรูด้ า้ นความรู้ ความเข้าใจ และความคิด อันเกี่ยวข้อง
กับความสามารถทางสติปัญญา ด้านจิตพิสัย การเรียนรู้
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก อันเกี่ยวข้องกับค่านิยม คุณธรรม
เจตคติ และด้านทักษะ ความช�ำนาญ ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ด้านทักษะ การปฏิบตั ิ (เอมอร จังศิรพิ รปกรณ์, 2550 :
144-148 ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
นายร้อยต�ำรวจที่ผ่านมามุ่งเน้นการท่องจ�ำมากกว่ า ความ
เข้าใจและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ โดยเห็นว่า การวัดและ
ประเมินผลที่ดี ต้องมุ่งเน้นความเข้าใจเพื่อสามารถคิด
วิเคราะห์น�ำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงได้ในอนาคต (จักรกฤช
ชูคง, 2544) การวัดและประเมินผลเป็นปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญ จึงต้องมีความหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของวิชา โดยสามารถวัดทัง้ ความจ�ำ ความเข้าใจ
การคิดวิเคราะห์ (พรพรรณ อัศวาณิชย์, 2545) และการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนควรมี สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
		 แนวทางของหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจสู่
ความเป็ น วิ ช าชี พ ต� ำ รวจในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2555พ.ศ. 2564) สามารถสรุปแนวคิด ทิศทางและลักษณะส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
		 1. ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งสร้างต�ำรวจมืออาชีพ มี
พฤติกรรมเป็นเลิศ รอบรูท้ กุ ศาสตร์ คล่องแคล่วทักษะวิชาชีพ
รักษาอุดมการณ์และจรรยาบรรณยิ่งชีพ มีจิตสาธารณะ
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และเคียงข้างประชาชน อันเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ส�ำหรับนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ ทั้งด้านองค์ความ
รู้ ทักษะ คุณค่า ความเชื่อ อุดมการณ์ และความคาดหวัง
จากสังคม ประชาชน แนวคิดและปรัชญาที่ใช้ในการ
ก�ำหนดแนวทางหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ ใช้แนวคิด
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทและแนวคิดและการจัดการศึกษาทางวิชาการ ทางทักษะ
วิชาชีพของต�ำรวจและบริบทของชุมชน ได้แก่ การสร้าง
หลักสูตรโดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาและสภาพของสังคม
โดยคณาจารย์เป็นผูร้ วบรวมปัญหา และให้นกั เรียนนายร้อย
ต�ำรวจวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมเหล่านั้น โดยใช้
กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์การต�ำรวจทีม่ รี ากฐานมาจาก
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์และวิธกี ารแก้ไขปัญหา ในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างยุตธิ รรม
		 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : การก�ำหนดจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตรต้องครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญ ดัง
ต่อไปนี้ (1) ความรู้ความเข้าใจ (2) ทักษะเชาว์ปัญญา (3)
สมรรถนะ (4) จริยธรรมต่อสังคมและต่อวิชาชีพ และ (5)
ทักษะปฏิบัติเฉพาะทาง ทั้งนี้หลักสูตรวิชาชีพต�ำรวจ มี
ลักษณะเฉพาะทางที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
จึงต้องเพิ่มทักษะส�ำคัญ คือ ทักษะการบังคับใช้กฎหมาย
และวิชาชีพต�ำรวจ เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะส�ำคัญและ
องค์ประกอบของวิชาชีพต�ำรวจจึงสามารถสรุป 5 องค์
ประกอบส�ำคัญ ดังนี้ 1) มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านต�ำรวจ 2) มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพ
ต�ำรวจ 3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ต�ำรวจ 4) มีสมรรถนะในการท�ำงาน และ 5) มีการพัฒนาตนเอง
		 3. โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตรควรมีจ�ำนวน
หน่วยกิตขั้นต�่ำ 120 หน่วยกิต แต่ไม่ควรเกิน 150 หน่วยกิต
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปีการศึกษา มีการจัดการรายวิชา
ทั้ง วิชาทั่วไป วิชาเฉพาะและวิชาเลือกตามมาตรฐานของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีการบูรณาการบาง
รายวิชาเข้าด้วยกัน โดยอิงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี
กลุ่มวิชาทั้งทางด้านวิชาการควบคู่กับรายวิชาภาคปฏิบัติ
เน้นการบูรณาการทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติเป็นหลัก และเสริม
รายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะหรือการปฏิบัติจริงในสถาน
ปฏิบัติการ หรือเสริมขึ้นมาในหลักสูตร ในการก�ำหนด
โครงสร้างของหลักสูตรฯ ต้องค�ำนึงถึงความเป็นวิชาการ
และวิชาชีพต�ำรวจที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะทาง

ต�ำรวจและความช�ำนาญต่อการปฏิบัติงาน และ การเสริม
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม และแนวโน้มเนื้อหาสาระ
หลักสูตรการเรียนการสอนฯ อนาคตทีส่ ำ� คัญ อาทิ วัฒนธรรม
แห่งความหลากหลาย สิง่ แวดล้อม ทักษะการสือ่ สารสมัยใหม่
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
การก่อการร้ายข้ามชาติ ความมั่งคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์
แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าข้ามชาติ ฯลฯ เป็นต้น
		 4) ประสบการณ์การเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการปรับเปลีย่ นและบูรณาการประยุกต์แนวทางและ
เทคนิคการเรียนรู้และฝึกอบรมแนวใหม่ มุ่งเน้นกระบวน
ทัศน์แบบวิทยาศาสตร์การต�ำรวจ (Science-based Poling)
มากขึ้นและใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และฝึกอบรมได้เต็มศักยภาพ เช่น ใช้การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) โดย
เน้นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาจากการท�ำงานในสภาพจริง
เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ ใช้การเรียนรู้แบบเน้น
สถานการณ์ (Scenario-based learning) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถความมั่นใจให้กับนักเรียนนายร้อยต�ำรวจต่อ
การแก้ ป ั ญ หาเมื่ อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ นสถานการณ์ ที่
ก�ำหนดไว้ ใช้การฝึกแบบฐานสมรรถนะ (Competencybased Training) เพื่อยกระดับนักเรียนต�ำรวจสู่ความเป็น
ต�ำรวจอาชีพ ใช้การเรียนรู้ตามแนวทางพุทธิปัญญานิยม
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยต�ำรวจเป็นผู้กระท�ำและสร้างความ
รู้เป็นหลัก ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีสอนหลาก
หลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย บทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และการสัมมนา การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอ
นิกส์ (e-learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนวิธี
การเรียนการสอนแบบใช้เหตุการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ เพื่อให้นักเรียนนาย
ร้ อ ยต� ำ รวจสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
		 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินความรู้ทางด้านวิชาการ ใช้แบบทดสอบที่
สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผลทางด้าน
วิชาการ ด้านการปฏิบัติจากการปฏิบัติงานภาคสนามหรือ
การทดสอบทักษะ และวัดผลและด้านคุณธรรม โดยการ
สังเกตพฤติกรรมจากคนรอบข้าง มีเกณฑ์มาตรฐานทีช่ ดั เจน
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เป็นระบบ ด้วยการประเมินผลทั้งแบบ ปรับปรุง และ ภาพ
รวม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ ที่ก�ำหนด
		 ดังนั้นแล้ว สามารถสรุปได้ว่า แนวทางหลักสูตร
วิชาชีพนักเรียนนายร้อยต�ำรวจฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องมุ่ง
เน้นการบูรณาการ 3 ส่วน คือ 1) การเรียนรู้ภาควิชาการ
2) การเรียนรู้ภาคทักษะและ 3) วิชาชีพ ร่วมกับการเรียนรู้
บริบทสังคมภายนอก อาทิ ชุมชน สังคม ประชาชน เป็นหลัก
ส�ำคัญ อันถือได้ว่า เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเป็นวิชาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต ตามภาพประกอบ 1
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		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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วิชาชีพต�ำรวจที่เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมระดับต่างๆ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อ
ให้การศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต�ำรวจในระดับต่างๆ มี

เอกภาพและเชื่อมโยงกัน มุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพต�ำรวจและ
ต�ำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
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