
 

 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 

ปีท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๑๒ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 



 



 

 
 

ค ำพ่อสอน  
ความพอดี 

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ท าเกินฐานะและก าลัง หรือท าด้วยความเร่งรีบ 

เมื่อมีพืน้ฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้า 

ในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นล าดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน  
มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน  

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

 
 

๒ 



วันรัฐธรรมนูญ 
๑๐ ธันวาคม ของทุกปี 

 
ความส าคัญของวันรัฐธรรมนูญ 
 วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่ง
พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่ง อนันตสมาคม ซึ่งโปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประชุม
รัฐสภาได้ทรงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพ่ือเป็นหลักในการ
ปกครองประเทศจึงได้ถือเป็นวันที่ระลึกส าคัญของชาติ เพ่ือระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 
พระราชทาน รัฐธรรมนูญ “ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร” ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมี
พระราชด ารัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้ “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่
เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อ
ใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตย โดยผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นคือ คณะราษฎร์ 
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีทั้งหมด ๑๖ ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ ๑ ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ฉบับที่ ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ฉบับที่ ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
ฉบับที่ ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับชั่วคราว) 
ฉบับที่ ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
ฉบับที่ ๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
ฉบับที่ ๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

๓ 



ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
ฉบับที่ ๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
ฉบับที่ ๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
ฉบับที่ ๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ฉบับที่ ๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
ฉบับที่ ๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘) 
ฉบับที่ ๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ฉบับที่ ๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ฉบับที่ ๑๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ฉบับที่ ๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ฉบับที่ ๑๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กิจกรรม 
 มีพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
ร่วมกัน และมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ ๗ 
และจะมีการประดับธงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือน 

 

   รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   
     ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education  

 

๔ 



วนัคริสตม์าส ๒๕ ธนัวาคม (Merry Christmas) 
 

 คริสต์มาส เป็นค าทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ (Christmas) ซึ่งมาจากค าภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes 
Maesse แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” ค าว่า “Christes Maesse” พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็น
ภาษาอังกฤษ (เขียนขึ้นในปี ค.ศ. ๑๐๓๘) และในปัจจุบันค านี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นค าว่า Christmas 

ประวัติความเป็นมา 

 ประวัติความเป็นมาของ วันคริต์มาส ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูนั้น ตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า 
พระเยซูเจ้าประสูติในรัชกาลของจักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนส ามะโนครัวทั่วทั้ง
แผ่นดิน โดยคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนส ามะโนครัวทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระ
คัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร ด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ ๒๓ ธันวาคม เป็น
วันที่จักรพรรดิซาไกก าหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ 

 ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๗๔ ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือน
ว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือน
ดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์  แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน 
รวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึง
หันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทน หลังจากท่ีชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพ
ทางศาสนาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๖๔ – ค.ศ. ๓๑๓ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ปี ค.ศ. ๓๓๐ 
ชาวคริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย 

 

ค าอวยพร Merry X’mas 

 Merry X’mas ค าว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า”สันติสุขและความสงบทางใจ” ค านี้จึงเป็นค าที่ใช้
อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาล คริสต์มาส ชาวไทยฉลอง”เฉลิมพระ
ชนม์พรรษา” วันที่ ๕ ธันวาคมเพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ ทุกปีชาวโรมันมีการระลึกถึงการ
สมภพของพระเจ้าจักรพรรดิ คนท้องถิ่นอ่ืนก็ระลึกถึง และเฉลิมฉลองวันเกิดของกษัตริย์หรือผู้ปกครองบ้านเมืองของตน
ด้วยความยินดี แม้แต่ชาวยิวในสมัยของพระเยซูเองก็ฉลองการเกิดของกษัตริย์ เฮรอด เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็น
เรื่องธรรมดา ที่ชาวคริสต์ สมัยโบราณถือเอาประเพณีของชนในท้องถิ่นนั้น มาประยุกต์เข้ากับศาสนา โดยจัดให้มีการ

๕ 

http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


ฉลองเพ่ือระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูที่เขายกย่องเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่ง ใหญ่แห่งสากลโลกผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ 
ประเพณีนีไ้ด้เริ่มมาจากรุงโรมในศตวรรษ ที่ ๔ และ ค่อยๆ เผยแพร่ไปทุกทวีป 

 เราจะเห็นได้ว่าวันคริสต์มาสเป็นวันส าคัญวันหนึ่ง เพ่ือเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็น
มนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไปเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เป็นพ่ีหัวปีที่จะน ามนุษย์ทั้งมวลไปสู่พระ
บิดาเจ้า พระองค์เป็นความส าเร็จบริบูรณ์ ตามค า สัญญาของพระเจ้าที่จะดูแลป้องกันรักษาเราผู้เป็นประชากรของ
พระองค์ เราเป็นเหมือนลูกแกะที่หายไป แต่พระเยซูเป็นชุมพาบาลใจดีที่ตามหาเราจนพบและจะไม่มีอะไรที่จะแยกเรา
กับพระองค์ได้อีกเลย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะรวยหรือจนคนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความส าคัญต่อ
หน้าพระเจ้าเสมอเพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระ
บุตรในมนุษย์ทุกคนเราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าคน
เหล่านั้นจะเป็นคนยากจนคนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา “เขาจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นได้อย่างไร ถ้า
เขาไม่รกัพ่ีน้องที่มองเห็นได้”  นี่แหละเป็นพระด ารัสที่พระเยซูประทานแก่เราคนที่รักพระเจ้าต้องรักพ่ีน้องของตนด้วย 

 ต้นคริสต์มาส 

 ต้นคริสต์มาส ในสมัยโบราณหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่ง
อาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากินและท าบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า ตั้งแต่ 
ศตวรรษที่ ๑๑ ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด ถึงความหมายของคริสต์มาส
และเอาตันไม้ต้นหนึ่งไว้ตรงกลางเพ่ือประดับฉากแสดงถึงบาปก าเนิดของ
อาดัมและเอวาต้นไม้ที่ใช้เป็นต้นสน เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดใน
ประเทศเหล่านั้น การแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้มีมาเป็นเวลาช้านาน
หลายร้อยปีจนถึงศตวรรษที่ ๑๕ พระสังฆราชหลายแห่งได้ห้ามแสดง 
เนื่องจากการแสดงนั้นกลายเป็นการเล่นเหมือนลิ เกล้อชาวบ้าน 
ผู้ปกครองบ้านเมืองและศาสนาซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการฉลอง 
ชาวบ้านรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสดูละครสนุกๆแบบนั้นอีก จึงไปสนุกกัน
ที่บ้านของตนโดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน เพราะต้นไม้เป็นจุดเด่นในลานวัด 

ที่เขาเคยร่วมสนุกกัน จากนั้นก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปิ้ลและแขวนแผ่นขนมปังเพ่ือระลึกถึงศีลมหาสนิท ซึ่งก็มี
วิ วัฒนาการ เปลี่ ยนแปลง ไป เรื่ อยๆ  จน ในที่ สุ ด ก็ กลาย เป็ นขนมและของขวัญ อย่ า งที่ เ ห็ นอยู่ ทุ กวั นนี้ 
แม้ว่าประเพณีการตั้งต้นคริสต์มาสมีความเป็นมาดังกล่าว ชาวคริสต์ในสมัยนี้ก็ยังนิยมท ากันอยู่ เพราะเห็นว่ามีความ
หมายถึงพระเยซูผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต ที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูกาลซึ่งหมายถึงนิรันดรภาพของพระเยซูและ
นอกจากนั้นยังหมายถึงความสว่างของพระองค์เสมือนแสงเทียนที่ส่องในความมืดทั้งยังหมายถึงความชื่นชมยินดีและ
ความสามัคคีที่พระเยซูประทานให้เพราะต้นไม้นั้นเป็นจุดรวมของครอบครัวในเทศกาลนั้น 

๖ 

http://scoop.mthai.com/specialdays


ซานตาครอส 

 ซานตาครอส เป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ที่เด็กและ
ผู้คนนิยมกันมากที่สุดในเทศกาลคริสต์มาส แต่ที่จริง ซานตาครอส
แทบจะไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลยชื่อซานตาครอส มา
จากนักบุญ นิโคลาส เป็นนักบุญ ชาวฮอลแลนด์นับถือเป็น
นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ นักบุญองค์นี้เป็นสังฆราช ของ 
ไมรา มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่๔ เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่ง
อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ ก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้คือฉลองนักบุญ 
นิโคลาส ในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะมาเยี่ยม 
เด็กๆ และเอาของขวัญมาให้เด็กอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาว
ฮอลแลนด์ที่อพยพมาก็รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในประเพณีแบบนี้

บ้างเพ่ือรับของขวัญ ประเพณี นี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและ แพร่หลายไปในอเมริกา โดย มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คือ ชื่อ
นักบุญนิโคลาสก็เปลี่ยน เป็นซานตาคลอส และแทนที่จะเป็น สังฆราชซึ่งเป็นนักบุญองค์นั้นก็กลายเป็นชายแก่ที่อ้วนใส่
ชุดสีแดงอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือมีเลื่อนเป็นยานพาหนะมีกวางเรนเดียร์ลากและจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ในโอกาส
คริสต์มาส โดยลงมาทางปล่องไฟของบ้านเพ่ือเอาของขวัญมาให้เด็กเหล่านั้นตามความประพฤติของเขา 

ลักษณะ ภายนอกของซานตาคลอสที่ถูกสมมุติขึ้นนี้ เหมือนกับจะลอกเลียนแบบมาจาก Thor ซึ่งเป็น เทพเจ้า ในนิยาย
โบราณของเยอรมัน และ ลอกเลียนแบบนักบุญนิโคลาส ที่น าของขวัญมาแจกเด็กๆ อันที่จริง ซานตาคลอส เป็นรูปแบบ
ทีน่่ารัก เหมาะส าหรับเป็นนิยายให้เด็กๆ เชื่อแต่ อาจจะท าให้คนทั่วไปหันมาสนใจ ให้ความส าคัญในตัวนิยายนี้แทนการ
บังเกิดของพระเยซูซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ของเทศกาลคริสต์มาสนี้ 

ถุงเท้า 

 จากที่นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ้นไปบนปล่องไฟของบ้าน
เด็กหญิงยากจน เพ่ือที่จะมอบเหรียญเงินให้เป็นของขวัญแต่เหรียญ
นั้นกลับตกไปอยู่ในถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้หน้าเตาผิงพอรุ่ง
เช้าเด็กหญิงตื่นมาเจอเหรียญเงินในถุงเท้าจึงดีใจมากและกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการที่ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้าคริสต์มาส 
ไว้เพ่ือหวังจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันบ้าง 

 

 

๗ 



การท ามิสซาเที่ยงคืน 

 เมื่อพระสันตะปาปาจูลีอัสที่๑ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๕ ธันวาคมเป็นฉลองพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส) แล้ว
ในปีนั้นเองพระองค์และสัตบุรุษได้พากันเดินสวดภาวนาและขับร้องไปยังต าบลเบธเลเฮมยังถ้ าที่พระเยซูเจ้าประสูติ พอ
ไปถึงก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพระสนั ตะปาปาก็ทรงถวายบูชา ณ ที่นั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักเป็นเวลาเช้ามืดราวๆ ตี ๓ 
พระองค์ก็ถวายมิสซาอีกครั้ง และสัตบุรุษเหล่านั้นก็พากันกลับแต่ก็ยังมีสัตบุรุษหลายคนที่ไม่ได้ไปพระสันตะปาปา ก็ทรง
ถวายบูชามิสซาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ ๓ เพ่ือสัตบุรุษเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เองพระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตในพระสงฆ์ถวาย
บูชามิสซาได้ ๓ ครั้ง ในวันคริสต์มาสเหมือนกับการปฏิบัติของพระองค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีธรรมเนียมถวายมิสซา
เที่ยงคืนในวันคริสต์มาส และพระสงฆ์ก็สามารถถวายมิสซาได้ ๓ มิสซา ในโอกาสวันคริสต์มาสเช่นเดียวกัน 

  

เทียนและพวงมาลัย 

 ในสมัยก่อนมีกลุ่มคริสตชนกลุ่มหนึ่งในเยอรมันได้เอากิ่งไม้มาประกอบ 
เป็นวงกลมคล้ายพวงมาลัยแล้วเอาเทียน ๔ เล่ม วางไว้บนพวงมาลัยนั้นในตอน 
กลางคืนของวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ทุกคนในครอบครัวจะมา
รวมกันดับไฟแล้วจุดเทียนเล่มหนึ่งสวดภาวนาและร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกัน เขา
จะท าดังนี้ทุกอาทิตย์จนครบ ๔ อาทิตย์ก่อนคริสต์มาส ประเพณีนี้เป็นที่นิยม 
และแพร่หลายในที่หลายแห่งโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมามีการเพ่ิมโดย

เอาพวงมาลัยพร้อมกับเทียนที่จุดไว้ตรงกลาง ๑ เล่ม ไปแขวนไว้ที่หน้าต่างเพ่ือช่วยให้คนที่ผ่านไปมาได้ระลึกถึงการ
เตรียมตัวรับวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาและพวงมาลัยนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ที่คนสมัยโบราณใช้หมายถึงชัยชนะแต่ในที่นี้
หมายถึงการที่พระองค์มาบังเกิดในโลกและท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ตามแผนการณ์ของพระเป็นเจ้า 

  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
  ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 

 

 

 

 

 

๘ 



ปิดและเปลีย่น ปอ้งกันข้างบ้านแอบใช้ Wi-Fi 
 ปัจจุบันหลายบ้านนิยมติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ แล้วกระจายสัญญาณ WiFi เพ่ือใช้ในส่วนต่างๆ 
ของตัวบ้านให้ครอบคลุม ซึ่งบางทีพ้ืนที่บ้านกว้างมาก ก็พยายามหาทางที่จะจ่ายสัญญาณให้ได้ครบ แต่ก็ลืมไปว่าพ้ืนที่
ของสัญญาณนั้นจะครอบคลุมไปยังพื้นที่อ่ืนนอกบ้านด้วย หากไม่มีการป้องกันไว้อย่างรัดกุมแล้ว ก็มีโอกาสที่จะถูกผู้อ่ืน
ที่เข้าถึงสัญญาณได้ลักลอบใช้งานเอาง่ายๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาเสียเลย รวมถึงหากมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ดีพอ ก็
อาจจะโดนข้างบ้านแอบใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นมาดูวิธีง่ายๆ ที่จะป้องกันการลักลอบใช้สัญญาณ WiFi 

 การปิดฟังก์ชัน Broadcast SSID เมื่อ
เพ่ือนบ้านหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ท าการสแกนหา 
Wireless บริเวณท่ีบ้านของคุณก็จะไม่พบว่ามี
สัญญาณให้เชื่อมต่อเลย นับว่าเป็นวิธีการที่
ปลอดภัยมากๆ เพราะเป็นเหมือนการปิดเส้นทางใน
การมองเห็นหรือเชื่อมต่อไปโดยปริยาย รวมกับว่า
ไม่มีสัญญาณการเชื่อมต่อในบริเวณนั้น แต่มีข้อดีก็
ต้องมีข้อเสีย เพราะเมื่อเวลาที่ต้องการใช้ ก็ต้องมา
ตั้งค่าConnect ด้วยตัวเองทุกครั้ง แทนที่ระบบเมื่อ
สแกนเจอก็เชื่อมต่อได้ทันที แต่เพ่ือความปลอดภัย
สูงสุดก็ต้องแลกกันบ้าง 

 MAC Address Filtering ถือเป็นฟังก์ชันที่
คอยตรวจสอบระบบ MAC Address ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเชื่อมเข้ากับระบบ 
เครือข่าย โดยที่ MAC Address จะเป็นหมายเลขที่
ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน โดยผูกกับตัวฮาร์ดแวร์ ไม่
เหมือนกับ IP Address ที่ถูกก าหนด 
โดยซอฟต์แวร์ ดังนั้นถ้ามีการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์
ด้วยหมายเลข MAC Address ตามท่ีก าหนด
เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็จะเป็น 

ความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยเมื่อมีผู้อ่ืนจากภายนอก เข้ามาขอใช้แบบถูกต้อง ก็สามารถที่จะเพ่ิม MAC Address ของ
เครื่องเหล่านั้นเข้าไปได้เช่นเดียวกัน 

๙ 



 

 การเปลี่ยนวง IP ให้ต่างไปจากระบบเดิมที่เป็นค่าจากโรงงาน ซึ่งอาจจะถูกคาดเดาได้ง่ายซึ่งเป็นทางเลือกท่ีง่าย 
แต่อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเป็นแค่การเปลี่ยนชุด IP เดิม ให้กลายเป็นชุด IP ใหม่ ให้ต่างจากค่ามาตรฐาน
จากโรงงานเริ่มต้นเท่านั้น อย่างเช่นการเปลี่ยนจากค่า ๑๙๒.๑๖๘.๐.x ซึ่งเป็นที่คุ้นตากัน ให้กลายเป็น 
๑๙๒.๑๖๘.๔๕.x หรือหมายเลขอ่ืนแทน เพ่ืออย่างน้อยให้คนที่จะเข้ามาลักลอบใช้ ต้องออกแรงอยู่บ้าง เพราะต้อง
เปลี่ยนชุดหมายเลขไปเรื่อยๆ แต่ถ้าอดทนพอก็มีโอกาสเข้าใช้งานได้เหมือนกัน 

  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
  ที่มาข้อมูลจาก http://comnet.bru.ac.th/index.php/all 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 



อาหารประเภทผักและผลไม้ 
           อย่างที่เรารู้ๆ กันว่าประโยชน์ของผักผลไม้นั้นมีมากมายมหาศาล ทั้งวิตามิน แร่ธาตุหลากชนิดที่เป็นประโยชน์กับ
กลไกต่างๆ ในร่างกาย และคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหารเป็นสารอาหารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอล
และไขมัน ช่วยให้ระบบย่อย ระบบการขับถ่ายท างานปกติ 

         นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ในผักผลไม้ยังมีสารพิเศษ ซึ่งท าหน้าที่คล้ายยาช่วยป้องกันโรคบางชนิด เช่น มะเร็ง 
โรคหัวใจหลอดเลือด เป็นต้น แต่จะกินอย่างไรเพ่ือให้ร่างกายได้รับการปกป้องจากโรคภัยได้นั้น เขาแนะน าให้กินหลากหลาย 
ถ้าให้ชัดขึ้นมาอีกหน่อยก็คือ กินให้ครบ ๕ ส ี

๑. สีเขียว 

          เป็นสีแรกท่ีทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงผัก  สารที่ให้สี
เขียวในผักก็คือคลอโรฟีลล์นอกจากนี้ยังมีสารประกอบอ่ืนๆ ที่มี
คุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพ เช่น ลูทีน ซึ่งเป็นสารต้าน อนุมูล
อิสระ ช่วยลดการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตา เป็นต้น 

ผัก ผลไม้สีเขียว เช่น บล็อกโคลี คะน้า ผักโขม กวางตุ้ง 
กะหล่ าปลี ชะอม 

  

๒. สีเหลือง สีส้ม 

                      

          ในกลุ่มสี นี้มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวด้วยกัน ตัว
ส าคัญ ๆ ก็ เช่น เบต้า-แคโรทีน ฟลาโวนอย  วิตามินซี ซึ่งช่วย
ดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเรา และลดโอกาสการเกิดมะเร็ง กระตุ้นการก าจัด
เซลล์มะเร็งของร่างกาย 

ผัก ผลไม้สีเหลือง ส้ม เช่น ฟักทอง ขนุน ข้าวโพด แครอท แคน
ตาลูป มะม่วง มะละกอสุก สับปะรด 

๑๑ 



๓. สีแดง                                                           

          สารตัวเลื่องชื่อในกลุ่มนี้ก็คือไลโคปีน เพราะมีการค้นพบว่าช่วยลดการ
เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายได้ และลดปริมาณไขมันแอลดีแอลใน
เลือด นอกจากนี้อาหารสีแดงยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดและระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็ง 

ผัก ผลไม้สีแดง เช่น แตงโม มะเขือเทศ สตรอว์เบอรี่ เชอร์รี่ ชมพู่แดง ดอกกระเจี๊ยบ บีทรูท 

  ๔.สีม่วงแดง 

                                                          

          ในผักผลไม้กลุ่มสีนี้มีสารแอนโทไซยานิน ช่วยปกป้องผักผลไม้จากการ
ท าลายของรังสีอัลตร้าไวโอเลต  เลยท าให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด ช่วยชะลอการเกิดการอุดตันในเส้นเลือด และโรคหลอด
เลือดหัวใจแข็งตัว 

ผักผลไม้สีม่วงแดง เช่น กะหล่ าปลีม่วง มะเขือม่วง หอมแดง ถั่วด า/แดง ข้าวเหนียวด า ข้าวแดง มันสีม่วง เผือก ดอก
อัญชัน ลูกพรุน ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น องุ่นแดง บลูเบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ เป็นต้น 

๔. สีขาว 

          สารประกอบในผักผลไม้กลุ่มนี้มีหลายชนิดและเป็นที่สนใจของนักวิจัย 
เพราะมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียมมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ ช่วยชะลอความเสียหายของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย 
ขิงและข่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยดูแลความดันเลือด และป้องกันโรคหัวใจ
หลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น 

 ผัก ผลไม้สีขาว เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ แห้ว งา ลูกเดือย ข่า ขิง กระเทียม หอมหัวใหญ่ 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.     
     ที่มาข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/judnukkiki/vegetable 

 
 

 

๑๒ 



หมูกอร์ดองเบลอ (Pork Cordon Bleu) 
ส่วนผสม หมูทอดกอรด์องเบลอ 
 

         • หมูสันนอก หั่นเป็นชิ้น  
 น้ าหนักชิ้นละ๑๐๐-๑๒๐ กรัม จ านวน ๒ ชิ้น 
         • เกลือป่น และพริกไทยป่น 
         • ไข่ไก่ ๑ ฟอง (ตีจนเข้ากัน) 
         • แป้งสาลีอเนกประสงค์ 
         • เกล็ดขนมปัง 
         • แฮม ๑ แผ่น 
         • เชดด้าชีส  
         • น้ ามันส าหรับทอด 
         • ไม้จิ้มฟัน 

 
วิธีท า 
 
         • ๑. น าหมูสันนอกหั่นตามขวางแบบสเต็ก หนา ๑.๕-๒ ซม. (จะใช้ค้อนทุบสเต็กทุบเพ่ิมความนุ่ม และขนาดของ
ชิ้นให้ใหญ่ ๆ ขึ้นก็ได้นะคะ แต่ถ้าไม่ทุบก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะหมูสันนอกไม่แข็งอยู่แล้ว) 
         • ๒. น าสันนอกสเต็กที่หั่นแล้ว ใช้มีดคม ๆ แล่แผ่ออกเป็นปีกผีเสื้อ ส าหรับใส่ชีสและแฮม จากนั้นน าชีสและแฮม
หั่นตามขนาดของชิ้นหมู วางใส่ลงไปตรงกลางบริเวณที่เราแล่ออก และปิดทับ โดยใช้ไม้จิ้มฟันกลัดหัวท้ายและตรงกลาง
เพ่ือไม่ให้ชีสเยิ้มออกมาขณะทอด 
         • ๓. โรยเกลือป่น และพริกไทยป่น เล็กน้อยทั้งสองด้าน  
         • ๔. น าไปคลุกแป้งสาลีให้ทั่วบาง ๆ รอบชิ้นหมู แล้วน าไปชุบไข่ ตามด้วยชุบเกล็ดขนมปังท้ังสองด้าน 
         • ๕. ทอดในน้ ามันร้อนไฟปานกลาง จนสุกเหลืองน่ารับประทาน ตักข้ึนสะเด็ดน้ ามันในแนวตั้ง (ท้ิงไว้สัก ๒-๓ 
นาที ให้ชีสเซตตัว เวลาหั่นชีสจะได้ไม่เยิ้มออกมาเลอะไม่สวย แต่ถ้าใครชอบชีสที่ก าลังละลายเยิ้ม ๆ ก็หั่นเสิร์ฟได้เลย
ค่ะ) 
 
          หมายเหตุ : กินคู่กับ ซอสบาร์บีคิว มัสตาร์ด หรือซอสมะเขือเทศ ก็ได้ตามชอบเลยจ้า ^^ แนมด้วยผักสลัดเพื่อ
เพ่ิมคุณค่าวิตามินให้กับเมนูนี้สักนิด อร่อยครบเลยค่ะ 
      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูล http://cooking.kapook.com/view๙๓๔๒๖.html 

 

๑๓ 



การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน     
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงกลาโหม 

(Analysis of  participation in the educational quality assurance of personnel in school  of 
Ministry of Defense) 

         น.ท.โชติ   จันทร์วัง* 
                Choche๘ ๗ ๒ ๑ @gmail.com
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ชั้นยศ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  สถานภาพการท างาน  ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๔. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน 
เตรียมทหาร 
 ๕. เพ่ือสร้างสมการท านายการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
ขอบเขตการวิจัย 

๑. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรเป็นบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม   

๒. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรเป็นบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม   จ านวน ๑๖๓ นาย 

๓. ขอบเขตเนื้อหาเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารประกอบด้วย ๔ ด้านคือ ด้านการวางแผน  ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจสอบ
และด้านการพัฒนาและปรับปรุง 

๔.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
โรงเรียนเตรียมทหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด ๕ ตอน ได้แก่  
        ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
*นาวาอากาศโทโชติ  จันทร์วัง  นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลับบูรพา 

๑๔ 
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สรุปผลการวิจัย 
๑.  ทัศนคติในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ในระดับมากคิดเป็น     ร้อย

ละ ๗๑.๒๐ 
๒.  ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐.๐๘   
๓.  การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔  รองลงมาคือ
ด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ด้านที่ต่ าที่สุดคือด้านการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามเพศอายุ  
ตามประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส  และระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
๐.๐๕ ส าหรับการจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๕. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามชั้นยศ  
พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  และในด้านการด าเนินงานและด้านการ
ตรวจสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จ าแนกตามชั้นยศเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรชั้นยศ พ.อ.(พ)/ น.อ(พ) ขึ้นไป  และชั้นยศ ส.ต./จ.ต. ถึง จ.ส.อ./
พ.จ.อ./พ.อ.อ. มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   และ 
บุคลากรชั้นยศ พ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป และชั้นยศ พ.ต. ถึง พ.อ./น.ต.-น.อ.  มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๖. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารมีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง   สถิติ 
๐.๐๕   
 ๗. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน   ด้านการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  ส่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุง
ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ตรวจสอบต่อเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe)      พบว่า  ด้าน
การวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้านการตรวจสอบ ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้านการตรวจสอบผู้บริหาร
และบุคลากรทั่วไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๘. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต้นกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบว่า   ชั้นยศ ส.ต./จ.ต.-จ.ส.อ./พ.จ.อ./พ.อ.อ.  และสถานภาพการท างานต าแหน่งบุคลากรทั่วไป มีความสัมพันธ์ทาง

๑๕ 



ลบกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕      ส าหรับชั้นยศพ.อ.
(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป และสถานภาพการท างานต าแหน่งผู้บริหารและทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 ๙. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียม
ทหารได้สมการวิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 

สมการวิเคราะห์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ  

              610.0104.1ˆ totY (ทัศนคติ) 363.0 (บุคลากรทั่วไป) 121.0 (ชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป)  

จากสมการ หมายถึงถ้าคะแนนทัศนคติเพ่ิมขึ้น ๑ คะแนน และมีข้าราชการชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๐.๖๑๐ และ ๐.๑๒๑ คะแนน 
ตามล าดับ ในขณะที่ถ้ามีบุคลกรทั่วไปเพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา
ลดลง ๐.๓๖๓ คะแนน  

สมการวิเคราะห์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

             373.0totZ


(ทัศนคติ) 201.0 (บุคลากรทั่วไป) 155.0 (ชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป) 
 จากสมการ หมายถึง ถ้าคะแนนมาตรฐานทัศนคติเพ่ิมขึ้น ๑  และมีข้าราชการชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนมาตรฐานความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๐.๓๗๓  และ ๐.๑๕๕  
ตามล าดับ ในขณะที่ถ้ามีบุคลกรทั่วไปเพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนมาตรฐานความร่วมมือในการประกันคุณภาพ
การศึกษาลดลง ๐.๒๐๑ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลกรมีทัศนคติในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
โดยสร้างแรงจูงใจหรือสร้างขวัญและก าลังให้บุคลากรในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลกรโรงเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความเข้า 
ใจในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้นโดยจัดให้มีการอบรม หรือจัดแหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น 
นิทรรศการ สื่อต่างๆ เป็นต้น 
  ๓.  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ก าลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
ในทุกชั้นยศและสถานภาพการท างานไม่เฉพาะต าแหน่งหรือระดับใดเท่านั้น  อีกทั้งส่งเสริมให้ก าลังพลมีบทบาทในการ
ประกันคุณภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการวางแผนซึ่งควรให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 

๑๖ 
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