ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา
ชื่อผูวิจัย : รุงนภา ปุณยานุเดช
ปที่วิจัย : 2563

บทคัดยอ
การประเมิ น ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ประเมิ น บริ บ ท (Context Evaluation) ของ
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานการณการ
แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา 2) ประเมินปจจัย
นำเข า (Input Evaluation) ของโครงการจั ดการเรี ย นการสอนแบบออนไลน (Online) หลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ การแพรระบาดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลั ย
สารพัดชางสี่พระยา 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา 4) ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานการณ การแพรระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ดานผลผลิต (Product Evaluation)
ประกอบดวย 4.1) ดานความคิดเห็นของชุมชน และสถานประกอบการ 4.2) ดานความพึงพอใจของ
ผูเรียนออนไลน 4.3) ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนออนไลน 5) แสดงผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตามระดั บ ผลการเรี ย นรุ น ที่ 4 ป ก ารศึ ก ษา 2562และตามระดั บ ผลการเรี ย น รุ น ที่ 198 ป
การศึ ก ษา 2563 โดยประยุ ก ต ใช ก ารประเมิ น รู ป แบบซิ ป โมเดล CIPP Model ของสตั ฟ เฟ ล บี ม
(Stufflebeam) ประชากร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผูสอน จำนวน 24
คน สถานประกอบการ จำนวน 10 คน และผูเ รียนที่ศกึ ษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 266 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถามชนิ ด มาตราส ว น ประมาณ
คา 5 ระดั บ จำนวน 2 ฉบั บ สถิ ติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบวา ดานบริบท (Context Evaluation) โดยภาพรวมมีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก
ดานกระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด และทุก
ด า นผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่ ก ำหนด สำหรั บ ด านผลผลิ ต (Product Evaluation) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น พบวาดานความคิดเห็นของผูบริหาร โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากดานความคิดเห็นของ

ครูผูสอนโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ดานความคิดเห็นของชุมชนและสถาน

ประกอบการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ดานความพึงพอใจของผูเรียนออนไลน
โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ออนไลน โดยภาพรวมมี ผลการประเมินอยูในระดับ มากและทุ กดานผานเกณฑ การประเมิน ตามที่
กำหนด ผลสั มฤทธิ์ของผู เรี ย นหลั กสูตรวิช าชีพ ระยะสั้น ในสถานการณ การแพรระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระดับผลการเรียนรุนที่ 4 ปการศึกษา 2562 พบวา ผูเรียนที่มีผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไปมีจำนวน 710คน คิดเปนรอยละ 97.79 และตามระดับผลการเรียน รุนที่ 198
ปการศึกษา 2563 พบวาผูเรียนมีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป มีจำนวน 608 คน คิดเปนรอยละ 98.86
ผลจากขอเสนอแนะของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ การแพรระบาดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลั ย
สารพัดชางสี่พระยา เปนโครงการที่มีประโยชนเปนการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุนในรูปแบบที่
ใหมในสถานการณ วิกฤต ถึงแมวิชาชีพระยะสั้นจะเนน ภาคปฏิบั ติ แตในการเรียนการสอนวิชาชีพ
ระยะสั้น ตองเรียนแบบผสมผสาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป ผูเรียนตองปรับตัวเพื่อ
เตรี ย มความพร อ มกั บ การเรี ย นการสอนในสถานการณ ก ารแพรร ะบาดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)แต ปญ หาที่ พบคือ ควรจั ดทำหลักสูตรที่แยกรายวิชาที่ เรียนออนไลน เพื่ อใหผูเรีย นได
เลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง ควรจัดสอนชดเชยในสวนภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากบางรายวิชา
ไมเน น การปฏิ บั ติ บางวิช าเนน การปฏิ บั ติมาก การเรีย นทางออนไลน ทำให การปฏิ บั ติทำได ยังไม
เชี่ยวชาญ จึงควรเพิ่มเติมการเรียนภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเขามาอีก หรือควรเนนการปฏิบัติใหมากขึ้น ถา
เปนรายวิชาที่เนนการปฏิบัติควรสอนสด และนักเรียนควรปฏิบัติตามไปดวย และครูผูสอนควรอัด
วิดีโอไปดวย เพื่อใหเห็นวิธีการทำงานจริงขณะที่สอนผูเรียนและนำสงใหผูเรียนไดไปศึกษาทบทวน
เนื้อหา ลองฝกปฏิบัติจริงที่บานไดภายหลังอีก
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Abstract
The objectives of this evaluation were to 1) evaluate the context of online
learning project for short vocational course during Corona Virus 2019 (COVID-19)
pandemic situation of Siphraya Polytechnic College 2) evaluate the input factors of
the online learning project for short vocational course during Corona Virus 2019
(COVID-19) pandemic situation of Siphraya Polytechnic College 3 ) evaluate the
process of online learning project for short vocational course during Corona Virus
2019 (COVID-19) pandemic situation of Siphraya Polytechnic College 4) evaluate the
satisfaction towards online learning project for short vocational course during Corona
Virus 2019 (COVID-19) pandemic situation of Siphraya Polytechnic College regarding
product evaluation which consisted of 4.1) opinions of community an entrepreneurs;
4.2) satisfaction of online learners; 4.3) evaluation of performance results of online
learners 5) present the performances of the learners in the short vocational course
during Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic situation according to grades for
batch 4 class of 2019 and according to grades for batch 198 class of 2020 by applying
the CIPP Model evaluation of Stufflebeam. The population consisted of 5 college
administrators, 24 teachers, 10 entrepreneurs, and 266 learners who studied the
short vocational course.
Tools used in collecting information were 2 Likert scale questionnaires. Data
were analyzed by using statistics such as percentage, mean, and standard deviation.
The evaluation results found out that regarding the context evaluation,
overall, the results were at the high level. In regards to the input evaluation, overall,
the results were at the high level. For the process evaluation, overall, the results
were at the highest level. Every aspect passed the predetermine criteria. Regarding
the product evaluation, the satisfactory results for online learning project of short
vocational course showed that the opinions of the administrators, overall, the results
were at the high level, the opinions of the teachers, overall, the results were at the

moderate level, the opinions of community and entrepreneurs, overall, the results
were at the high level, satisfaction of online learners, overall, the results were at the
high level, the performance evaluation of online learners, overall, the results were at
the high level. All aspects passed the predetermined criteria. The performance of
learners who took the short vocational course during Corona Virus 2019 (COVID -19)
pandemic situation according to grades of batch 4, class of 2019 revealed that there
were 710 learners who received grade 2 and above (97.79%) and according to grades
of batch 198, class of 2020 showed that 608 learners received grade 2 and above
(98.86%)
The results from the suggestions of learners of the online teaching for short
vocational course during Corona Virus 2019(COVID-19) pandemic situation of Siphraya
Polytechnic College portrayed that the project was beneficial as the learning was
flexible in the new form during the critical situation. Even though the short
vocational course focused on the practice but in the course, the learners had to
integrate both theory and practice together. The students had to adapt in order to
prepare for the learning in Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic situation.
Problems faced included that there should be separate subjects in the course for
online learning so that the students could choose the suitable subjects for
themselves. There should also be substitution teaching in regards to additional
practice section as some of the subjects not emphasized on practice and the others
really focused on practice. Online learning did not really create the expertise; hence,
there should be additional practice or focus more on the practice aspect. If it is the
subject about practice-based, it should be live lesson so that the students could
practice along with the instructor. Also, the teachers should video-taped the lesson
in order to see the real working methods during the teaching as well as to send to
the learners so that they can review the content and practice at home later on.

