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AN EVALUATION OF THE CURRICULUM OF THE POLICE TRAINEES AT
TRAINING CENTER OF PROVINCIAL POLICE REGION 5


พ.ต.ท.หญิงยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน
Pol.Lt.Col. Yupawan Intakhan

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
ด้านบริบท (Context) ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่ม
ตัวอย่างคัดเลือกจากประชากรคือ นักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ปี การศึกษา 2560
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 178 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5
ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัย พบว่า การประเมินหลักสูตรนัก เรียนนายสิบตารวจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีลาดับมากที่สุดคือ ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านปั จจัย
เบือ้ งต้นและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ข้อเสนอแนะ ควรมี
เวลาเรียนและทบทวนมากกว่านี้ เนื่องจากอ่านหนังสือได้ทนั เนื้อหาบางวิชาเป็ นการสอนแค่เพื่อรู้แต่ยงั ขาด
ความหมายทีจ่ ะนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง และสับสนตารางเรียนอาจจะทาให้ไม่สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั
ไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การประเมินหลักสูตร, นักเรียนนายสิบตารวจ, ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5

ABSTRACT
The objectives of this research were as followed: to study the curriculum evaluation of the
police trainees at training center of provincial police region 5 in the topic of context, input, process,
and product. The sample group of 178 residents were randomly selected. The research questionnaires
were issued for gathering data. The data were analyzed in the forms of frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The results were as followed: The curriculum evaluation of the police trainees the overall
had a high level, when considering each side, found that the product had the highest level, the
context and the process had appropriate high level and the input respectively appropriate had high
level. But there should be more time to study and review content to be in the actual time. If they
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confuse class schedule and didn’t use effectively, it may not be possible to apply knowledge gained
in their real life.
Keywords: An evaluation of the curriculum, Police trainees, Training center of provincial police
region 5

บทนา
การศึกษาอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการศึกษาทุกด้านให้สามารถสนองตอบ
ความต้องการของชีวติ และสังคม และการก้าวทันต่อความก้าวไกลของสังคมโลก ในปั จจุบนั การจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนยังไม่บรรลุเป้ าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ เนื่องมาจากตารางสอนและห้องเรียน การพัฒนาคนจึงไม่
เอื้อให้มคี ุณสมบัติมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ สูง มุ่งทางาน ชาญชีวติ วิธกี ารเรียนการสอนไม่เน้นกระบวนการให้
ผู้เรียนได้พฒ
ั นาในด้านการคิด วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทาให้
ผูเ้ รียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัย และใฝ่ หาคาตอบ ยังเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน ผูส้ อนยังเป็ นผู้
มีอานาจในชัน้ เรียนยังคงยึดมันว่
่ าตนเองเป็ นผูร้ มู้ ากทีส่ ุด ถูกทีส่ ุด และมีอานาจมากทีส่ ุดในกระบวนการเรียนรู้
ผูเ้ รียนมีหน้าทีร่ บั และปรับตัวให้สอดคล้องกับเนื้อหาความรูแ้ ละวิธกี ารของผูส้ อน สถานศึกษาจึงไม่เป็ นสถานที่
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เป็ นความทุกข์ อับเฉา น่ าเบื่อหน่ าย ยึดหลักสูตรเป็ นเกณฑ์
เนื้อหาสาระทัง้ หมด การสอบและคะแนนสอบเป็ นสิง่ พิพากษาความสาเร็จ ทุกคนจึงเครียด ขาดความสุขใน
การศึกษา สถานศึกษาไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ห่างไกลธรรมชาติและแหล่ง
เรียนรู้ ที่ปลุกเร้าบรรยากาศทางปั ญญา กระบวนการเรียนการสอนยังเป็ นพฤติกรรมจาเจและพฤติกรรม
ถ่ายทอด สัดส่วนการฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กคิด และการอบรมบ่มนิสยั ยังมีน้อยกว่าการท่องบ่นเนื้อหา ผูเ้ รียนเคย
ชินต่ อการทาตาม เชื่อฟั ง นัง่ นิ่ง จึงขาดความคล่องในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้รบั การปลูกฝั งความ
1
ภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 เป็ นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นสถานทีฝ่ ึกอบรมบุคลากรทีจ่ ะ
มาบรรจุเข้ารับราชการตารวจ และอบรมข้าราชการตารวจในสายงานต่างๆ ให้มคี วามพร้อมสามารถกลับไป
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานได้ มีทต่ี งั ้ กองบังคับการอยู่ในเขตอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ท่ที นั สมัย หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในการ
ปฏิบตั ิ สนองนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้นาปั ญหาและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องมาศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั และแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคต ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Amalysis) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิง่ ทีอ่ าจเป็ น
2
ปั ญหาสาคัญในการดาเนินงาน สูส่ ถานภาพขององค์กรทีต่ ้องการในอนาคต ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการ
ดาเนินกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ ปั จจัยใดที่ทาให้การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนนายสิบ
1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการเสวนาทางวิ ชาการ มิ ติใหม่ของการ ประเมิ นผล: การ
เรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ, 2543.
2
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5, แผนปฏิ บตั ิ ราชการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560, 2560.
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ตารวจให้มปี ระสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
์ ตรงกับพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยทาการประเมินหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ปี การศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในภาคการเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้ องการของนักเรียนนายสิบต ารวจ ในภาคการเรีย นที่ 2 และให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรและวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุ นให้นักเรียนนายสิบต ารวจได้ร ับการพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม และค่ านิ ยมหรือ
คุณธรรม เป็ นต ารวจที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม ตรงตามเป้ าหมาย และปรัชญาของศูนย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค 5 ทีไ่ ด้กาหนดไว้

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
เพื่อประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ด้านบริบท (Context)
ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดการเมินตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึง่ ได้
เป็ นกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้

นักเรียนนายสิ บตารวจ
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ภูมลิ าเนา

การประเมิ นหลักสูตรนักเรียนนายสิ บ
ตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 5
1. ด้านบริบท
2. ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
3. ด้านกระบวนการ
4. ด้านผลผลิต

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากร
ประชากรในการวิจยั การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ใน
ครัง้ นี้ คือ นักเรียนนายสิบตารวจ ปี การศึกษา 2560 จานวน 248 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างทีต่ ้องการศึกษา โดยใช้สตู ร
การคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) ได้จานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวิจยั จานวน 178
คน และท าการเลือ กสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิธีเ ฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling) และกระจายแบบง่าย (Simple Random Sampling)
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ผูว้ จิ ยั ได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา โดยใช้สตู ร
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

โดย

n

=

n
N
E
n

=
=
=
=
=

N
1 + NE²
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
ขนาดของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
248
1 + (200 (0.0025))
177.77

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยั ภาคสนาม
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แบบสอบถามจะประกอบด้วยคาถาม 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วย สถานภาพปั จจุบนั เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนนายสิบตารวจ ต่อการประเมิน
หลักสูตร 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท 2) ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต
เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับคือ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ โดยมีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
อันตรภาคชัน้
=
5–1
= 0.8
5
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึง่ แต่ละลาดับมีค่าคะแนนแตกต่าง
กัน 0.80 คะแนน ดังนี้
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00
หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80
หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ

ผลการวิ จยั
การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจในภาพรวม พบว่า การประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาด้านปั จจัยเบือ้ งต้นและด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมาก และด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ สรุปเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้านบริบท พบว่า การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านบริบท พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาราข้อพบว่า วัตถุประสงค์พฒ
ั นาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้มคี ุณลักษณะ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม อยู่
ในระดับมาก รองลงมาเนื้ อหารายวิชาสามารถนาไปใช้ในหน้ าที่จริง อยู่ในระดับมาก และมีการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและจิตใจ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ข้อที่มลี าดับน้อยทีส่ ุดคือ จานวนชัวโมงที
่
ท่ าการเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตรน้อย
ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น พบว่า การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านปั จจัยเบือ้ งต้น พบว่า อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับฝึ กการอบรมให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด รองลงมาอาจารย์มคี วามรูค้ วามสามารถ และทันสมัยและอาจารย์กระตุ้นให้ผเู้ ข้ารับฝึ กการอบรมใฝ่
ความรู้ อยู่ในระดับมาก และอาจารย์สอนเต็มเวลา ครบถ้วนตามหลักสูตร และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ อยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ ข้อทีม่ ลี าดับน้อยทีส่ ดุ คือ ห้องเรียนมีจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไป
ด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์ผสู้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้แสดงความคิดเห็น
ของตนได้อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก รองลงมาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีความยุตธิ รรม อยู่ใน
ระดับมาก และมีการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ข้อ
ทีม่ ลี าดับน้อยทีส่ ดุ คือ การจัดตารางการเรียนการสอนไม่ค่อยความเหมาะสมกับหลักสูตร
ด้านผลผลิต การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านผลผลิต พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาผู้
เข้ารับฝึกการอบรมมีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เป็ นข้าราชการตารวจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และผู้เข้ารับฝึ กการอบรมมีคุ ณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพิ่มขึ้นในอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลาดับ ข้อทีม่ ลี าดับน้อยทีส่ ดุ คือ ผูเ้ ข้ารับฝึกการอบรมมีความสานึกในหน้าทีแ่ ละค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันศรั
่ ทธา
ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ควรมีเวลา
เรียนและทบทวนมากกว่านี้ เนื่องจากอ่านหนังสือได้ทนั สับสนตารางเรียน อาจจะทาให้ไม่สามารถนาความรูท้ ่ี
ได้รบั ไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพิม่ หลักสูตรทีน่ าไปใช้ได้จ ริงให้ตรงกับปั จจุบนั เนื้อหา
บางวิชาเป็ นการสอนแค่เพื่อรู้ แต่ยงั ขาดความหมายที่จะนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ จริง น่ าจะมีการจัดกลุ่ม
กีฬาอื่นๆ ในตอนเย็น นอกเหนือจากวิง่ และน่ าจะมีการให้อนุ ญาตนาโทรศัพท์มาใช้ แต่กาหนดให้ใช้เป็ นเวลา
เพื่อใช้ในการสือ่ สารติดต่อกับภายนอกหรือให้คน้ คว้าหาความรู้ ในหนึ่งวิชาบางวิชา ใช้อาจารย์ผสู้ อนหลายคน
ไม่ มีค วามต่ อ เนื่ อ ง จ านวนนั ก เรีย นต่ อ ห้ อ งมากเกิน ไป สอนเร็ว บ้า งให้ ค าศัพ ท์ ท่ีเ ข้า ใจยากในบ้า งครัง้
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอทีจ่ ะหาความรูเ้ พิม่ อาคารกองร้อย พัดลมอุปกรณ์บางตัวเสียใช้งานไม่ ได้
อาหารควรมีจานวนเพิม่ กว่านี้ ควรเพิม่ สื่อการสอนประกอบเพิม่ เพื่อดึงความสนใจผูเ้ รียน อาจารย์ควรสอนให้
ตื่นเต้นมากกว่านี้ เอกสารประกอบการเรียนไม่เหมาะสม อาจทาเป็ นหนังสือเรียน เนื่องจากเป็ นแฟ้ มใช้ไม่
สะดวก และการเรียนการสอนในแต่ละวันไม่เท่ากัน

อภิ ปรายผลของการวิ จยั
การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจในภาพรวม พบว่า การประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้า นผลผลิต อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด รองลงมาด้ า นปั จ จัย เบื้อ งต้ น และด้ า น
กระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ สรุปเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้านบริบท การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านบริบท อยู่ในระดับมาก วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้ อหารายวิชาของหลักสูตร ศูนย์ฝึ กอบรมต ารวจภู ธรภาค 5 ได้
ดาเนินการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนายสิบตารวจ ปี 2559 วัตถุประสงค์พฒ
ั นาผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมให้มคี ุณลักษณะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เนื้อหารายวิชาสามารถนาไปใช้ในหน้าที่จริง และมีการ
เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ ควรปรับจานวนชัวโมงที
่
่ทาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรให้เพิม่ มากขึน้
3
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ ปานสง ได้ทาการวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินแบบ CIPP Model ผลการวิจยั พบว่า ด้านบริบท ผูบ้ ริหารและอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่า
4
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน
ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวั ด ประเมิ น ผลการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการวิจยั พบว่า ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปั จจุบนั มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถนาไปปฏิบตั ิจริงได้
โครงสร้างและเนื้อหามีความเหมาะสม การจัดกระบวนวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพทีเ่ ป็ นจริง
5
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัญญา มีชยั และพิชยั เสงี่ยมจิตต์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้รูปแบบประเมิน แบบ CIPP
Model เป็ นกรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ของหลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า ด้านบริบท อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านปั จจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก
โดยประเมินคุณลักษณะของอาจารย์ คุณลักษณะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ ผู้เข้ารับฝึ กการอบรมให้ความร่วมมือต่ อกิจกรรมต่างๆ อาจารย์มคี วามรู้ความสามารถ และ
ทันสมัยและอาจารย์กระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับฝึกการอบรมใฝ่ ความรู้ และอาจารย์สอนเต็มเวลา ครบถ้วนตามหลักสูตร
และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ควรปรับปรุงห้องเรียนมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมากเกินไป สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กัณนิการ์ จันทรโกเมศ5 ได้ทาการวิจยั การศึกษาและการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ประเมินทัง้
4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยนาเข้า
3

จุฑามาศ ปานสง, การประเมิ นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง) สาขาวิ ชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
4
ณรัญญา มีชยั และพิชยั เสงีย่ มจิตต์, การประเมิ นหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (สาขาวิ ชาสาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์,
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554.
5
กัณนิการ์ จันทรโกเมศ, การศึกษาและการประเมิ นหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิ ชาศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรม
หาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554.
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พบว่า สัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้ไม่สอดคล้อง กับสภาพจริงครูผู้สอน
สาขาวิชาศิลปกรรมมีคุณวุฒเิ หมาะสมตรงตามเกณฑ์ท่หี ลักสูตรกาหนด นักเรียนมีความรูท้ กั ษะและความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์สอดคล้องกับหลักการจุดหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัญญา มีชยั และพิชยั
6
เสงีย่ มจิตต์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ใช้รูปแบบประเมิน แบบ CIPP Model เป็ นกรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปั จจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร ผลการวิจ ัยพบว่า ด้านปั จจัยเบื้องต้น อาจารย์
นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นว่า โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเนื้อหาในหลักสูตร และนักศึกษามีความ
7
เหมาะสมในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บงกช เอีย่ มชื่น ทาการวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเหมาะสม
ด้านปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา อาจารย์ เหมาะสม นักศึกษาควรปรับปรุง
เรื่องคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษารวมทัง้ จานวนนักศึกษาทีไ่ ม่เป็ นไปตามกาหนด อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน
สถานทีเ่ รียน ควรปรับปรุงเรื่องจานวนและอุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
ด้านกระบวนการ การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การบริหาร หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้แสดงความคิดเห็นของตนได้อ ย่ างเต็มที่ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีความ
ยุตธิ รรม และมีการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาอย่างเหมาะสม แต่การจัดตารางการเรียนการ
สอนไม่ค่อยความเหมาะสมกับหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ ประยงค์หอม6 ได้ทาการศึกษาวิจยั
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป
่ คณะบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2542) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทัวไป
่ คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP เป็ นกรอบในการประเมิน 4
ด้าน คือ ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ด้าน
ปั จจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการบริหารหลักสูตร ด้านผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
บัณฑิต และคุณลักษณะด้านวิชาชีพของบัณฑิต จากการศึกษาวิจยั พบว่า ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัญญา มีชยั และพิชยั เสงีย่ มจิตต์4 ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6

อรวรรณ ประยงค์หอม, ได้ทาการศึกษาวิ จยั การประเมิ นหลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาการจัดการทัวไป
่
คณะบริ หารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554.
7
บงกช เอีย่ มชืน่ , การประเมิ นหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
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และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้รูปแบบประเมิน แบบ CIPP Model เป็ น
กรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร
ผลการวิจยั พบว่า ด้านกระบวนการ อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน
ฝึกงานการนิเทศติดตามการฝึกงานภาคสนาม การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ส่วนการบริหารหลักสูตร นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน แต่ อาจารย์และบัณฑิตมีความเห็น ในเรื่องเดียวกันในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ ปานสง 6 ได้ทาการวิจ ัยเรื่องการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินแบบ CIPP Model ผลการวิจยั พบว่า ด้านกระบวนการ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา มีความคิด เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษามีความ
เหมาะสมในระดับมาก
ด้านผลผลิต การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจด้านผลผลิต ประสิทธิภาพของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมพบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีสขุ ภาพกายและจิตใจแข็งแรง ผูเ้ ข้ารับฝึ กการอบรม
มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เป็ นข้าราชการตารวจ และผูเ้ ข้ารับฝึกการอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ เพิม่ ขึ้นในอาชีพอยู่ ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เข้ารับฝึ กการอบรมมีความสานึกใน
หน้าทีแ่ ละค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันศรั
่ ทธา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
8
จุฑามาศ ปานสง ได้ทาการวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
Model ผลการวิจยั พบว่า ด้านผลผลิต ผูบ้ ริหารและอาจารย์ผสู้ อน ผูส้ าเร็จการศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ าเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นว่า ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ าน ด้านความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ ่งผล
ต่อการทางาน คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านคุณสมบัตแิ ละพฤติกรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก
9
สอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของ กัณนิ ก าร์ จัน ทรโกเมศ ได้ท าการวิจ ัย การศึก ษา และการประเมินหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยประยุกต์ใช้รปู แบบการประเมิน CIPP
Model ประเมินทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจยั
พบว่า ด้านผลผลิต พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติอยู่ในระดับมากตรงตามความ
10
ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ ประยงค์หอม ได้
ท าการศึกษาวิจ ัย การประเมินหลัก สูต รบริห ารธุ ร กิจ บัณฑิต สาขาการจัด การทัว่ ไป คณะบริห ารศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
8

อ้างอิงแล้ว, การประเมิ นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง) สาขาวิ ชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
9
อ้างอิงแล้ว, การศึกษาและการประเมิ นหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) ประเภทวิ ชาศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554.
10
อ้างอิงแล้ว. การประเมิ นหลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาการจัดการทั ่วไป คณะบริ หารศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2542) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554.
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สาขาการจัดการทัวไป
่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
เป็ นกรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ด้านปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอาคาร
สถานที่ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
ด้านผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภาพของบัณฑิต และคุณลักษณะด้านวิชาชีพของบัณฑิต จากการศึกษาวิจยั พบว่า
ด้านผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิภาพของบัณฑิต คุณลักษณะวิชาชีพของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ควรมีเวลา
เรียนและทบทวนมากกว่านี้ เนื่องจากอ่านหนังสือได้ทนั สับสนตารางเรียน อาจจะทาให้ไม่สามารถนาความรูท้ ่ี
ได้รบั ไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพิม่ หลักสูตรทีน่ าไปใช้ได้จริงให้ตรงกับปั จจุบนั เนื้อหา
บางวิชาเป็ นการสอนแค่เพื่อรู้ แต่ยงั ขาดความหมายที่จะนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ จริง น่ าจะมีการจัดกลุ่ม
กีฬาอื่นๆ ในตอนเย็น นอกเหนือจากวิง่ และน่ าจะมีการให้อนุ ญาตนาโทรศัพท์มาใช้ แต่กาหนดให้ใช้เป็ นเวลา
เพื่อใช้ในการสือ่ สารติดต่อกับภายนอกหรือให้คน้ คว้าหาความรู้ ในหนึ่งวิชาบางวิชา ใช้อาจารย์ผสู้ อนหลายคน
ไม่ มีค วามต่ อ เนื่ อ ง จ านวนนั ก เรีย นต่ อ ห้ อ งมากเกิน ไป สอนเร็ว บ้า งให้ ค าศัพ ท์ ท่ีเ ข้า ใจยากในบ้า งครัง้
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอทีจ่ ะหาความรู้เพิม่ อาคารกองร้อย พัดลมอุปกรณ์บางตัวเสียใช้งานไม่ได้
อาหารควรมีจานวนเพิม่ กว่านี้ ควรเพิม่ สื่อการสอนประกอบเพิม่ เพื่อดึงความสนใจผูเ้ รียน อาจารย์ควรสอนให้
ตื่นเต้นมากกว่านี้ เอกสารประกอบการเรียนไม่เหมาะสม อาจทาเป็ นหนังสือเรียน เนื่องจากเป็ นแฟ้ มใช้ไม่
11
สะดวก และการเรียนการสอนในแต่ละวันไม่เท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บงกช เอี่ยมชื่น ทาการวิจยั
เรื่องการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะประเมินความเหมาะสมของหลักสูต รใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านปั จ จัยเบื้อ งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจ ัย พบว่ า หลักสูต รวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ (หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.2550) ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเหมาะสม ดังนี้ 1) ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
เนื้อหา อาจารย์ เหมาะสม นักศึกษาควรปรับปรุงเรื่องคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษารวมทัง้ จานวนนักศึกษาที่ไม่
เป็ นไปตามกาหนด อุ ปกรณ์ การเรียน สื่อการเรียนสถานที่เรียน ควรปรับปรุงเรื่องจานวนและอุ ปกรณ์ ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร 2) ด้านกระบวนการได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
บริหารหลักสูตร เหมาะสม แต่ควรปรับปรุงเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาและวิจยั รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 3) ด้านผลผลิต มหาบัณฑิตมีคุณสมบัตติ ามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แต่ควรพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และควรมีการประเมินคุณลักษณะของมหาบัณฑิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุมพร ศรี
12
เทพย์ ได้ทาการวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต โปรแกรมวิชาพลศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รปู แบบ CIPP Model ผลการวิจยั พบว่า มีขอ้ เสนอแนะว่าควร
11

อ้างอิงแล้ว. การประเมิ นหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
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สารวจความต้องการของผูเ้ รียนเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป และควรจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวิจยั เบือ้ งต้น และการใช้คอมพิวเตอร์สานักงาน คุณลักษณะ
ผูเ้ รียน คุณลักษณะของคณาจารย์ และวัสดุการศึกษา สื่อ ตาราเรียน และสถานทีเ่ รียน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลให้
เพียงพอ และควรเพิม่ อุปกรณ์พลศึกษาทีใ่ ช้สาหรับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ดังนี้
1.1 ควรมีเวลาเรียนและทบทวนมากกว่านี้ เนื่องจากอ่านหนังสือได้ทนั
1.2 เนื้อหาบางวิชาเป็ นการสอนแค่เพื่อรู้ แต่ยงั ขาดความหมายทีจ่ ะนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
จริง
1.3 ตารางเรียนสับสน อาจจะทาให้ไม่สามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั ไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินในครัง้ นี้เป็ นการประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ โดยใช้หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตารวจ 2559 ซึ่งใช้กบั นักเรียนนายสิบตารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ปี การศึกษา 2560 และ
ประชากรที่กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรียนนายสิบตารวจ ปี การศึกษา 2560 ในภาคเรียนที่ 1 ในการประเมินครัง้
ต่อไป ควรประเมินหลักสูตรโดยใช้การประเมินการฝึกอบรมทัง้ หลักสูตร
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