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ผลการนิเทศติดตาม 
การใชชุ้ดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
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ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 

ก ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

ชื่อเรื่อง  ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2562  

หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   

พุทธศักราช    2562 
บทคัดย่อ 

 
 การนิ เทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ         
ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 นี้         มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ และเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ ตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 24 คน และผู้เรียนแบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 649 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Stage sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตาม จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
1) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน     
มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการใช้ชุดการ
เรียน คู่มือครู และต่อการนิเทศติดตาม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดการ
เรียน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) สรุปผลได้ดังนี้ 
 สภาพการน าชุดการเรียนและคู่มือครูไปใช้ของครูผู้สอน พบว่าโดยรวมครูผู้สอนได้น าไปใช้
ทุกหน่วยการเรียน โดยเห็นว่าชุดการเรียนมีการชี้แจงการใช้ มีการก าหนดจุดประสงค์ มีเนื้อหาและ
กิจกรรมที่ชัดเจน มีความถูกต้อง เหมาะสม ครอบคลุม สอดคล้องกับผู้ เรียน หลักสูตร และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน   
 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนและคู่มือครู
วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม
ทั้งผู้นิเทศ เนื้อหา กระบวนการ เครื่องมือ และการสะท้อนผลการนิเทศในระดับมากที่สุด  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียน พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
การเรียนในระดับ มาก และผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียน พบว่าผู้เรียนมีระดับการเรียนรู้ใน
ระดับมาก และเห็นว่าเป็นสื่อที่เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียนระบบทวิภาคี ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที 
ทุกเวลา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อไป  

 



 

  

ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 

ข ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ส าหรับ
ผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ครั้งนี้ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
โดยความอนุเคราะห์ กรุณาอย่างดียิ่ง จากท่านสุรัตน์  จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหาร
โครงการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ท่านวัลลภา อยู่ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  
และท่านรุ่งนภา  จิตต์ประสงค์ ผู้อ านวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี รวมถึง ท่านวิทยา ใจวิถี 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการนิเทศติดตามให้ส าเร็จ  ลุลวงได้ด้วยดี คณะผู้สรุปผล ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้      
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ขอขอบผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน และนักศึกษาในสถานศึกษา          
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นสถานศึกษาเป้าหมายในการทดลองใช้ชุดการ
เรียนและคู่มือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลตลอดจน
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างดียิ่ง จนได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ดีในการสรุปผลในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคทั้ง 5 ภาค ทุกท่าน ที่ให้การสนับสุนน ช่วยเหลือ รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
ท าให้การด าเนินงานนิเทศติดตามได้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ   

 
 
 

ผู้สรุปผลการนิเทศติดตาม 
กันยายน 2562 
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ค สรุปผลการนิเทศติดตามชุดการเรียนและคู่มือครูวชิาทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

สารบัญ 
       
 เรื่อง หน้า 
   
 บทคัดย่อ ก 
 กิตติกรรมประกาศ ข 
 สารบัญ ค 
 สารบัญตาราง ง 
 1. ความส าคัญและความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค์ของการนิเทศติดตาม  2 
 3. ขอบเขตของการนิเทศติดตาม  2 
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ  2 
 5. นิยามศัพท์ 3 
 6. กรอบแนวคิดในการนิเทศติดตาม 3 
 7. การด าเนินการนิเทศติดตาม 4 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการนิเทศติดตาม 5 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการนิเทศติดตาม 8 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปผลการนิเทศติดตาม 8 
 8. ผลการนิเทศติดตาม 9 
 ข้อมูลเบื้องต้นของประชากร ตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมาย) 10 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครู 11 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครูของ

ครูผู้สอน 
14 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ของผู้เรียน 17 
 ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียน 18 
 9. ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศติดตาม 19 
 10. ภาคผนวก  20 
 ภาคผนวก ก : ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
 ภาคผนวก ข : ภาพกิจกรรม  
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ง สรุปผลการนิเทศติดตามชุดการเรียนและคู่มือครูวชิาทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

รายการตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
   

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของครูกลุ่มเป้าหมาย 10 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามภาคและเพศ 11 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของการน าชุดการเรียนไปใช้จ าแนกตามหน่วย

การเรียนรู้ 
11 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครตู่อชุดการเรียน 

14 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครตู่อคู่มือครู 

15 

ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครตู่อการนิเทศติดตาม            

16 

ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อชุดการเรียน                     

17 

ตารางที่ 8   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน 
   
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

1. ความสําคัญและความเปนมา 

       ภาษาไทย เปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและดํารงชีวิตรวมกัน   
ในสังคมประชาชาติไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมี
ความม่ันคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ การใชภาษาไทยเพ่ือความเปนคนไทย จึงมีการปลุกฝงวัฒนธรรม
ในการใชภาษาของคนไทย ซ่ึงเปนภาษาท่ีสะทอนสังคมท่ีมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ มีความโอบออมอารี 
เห็นอกเห็นใจ และเกรงใจกัน  การใชวาจาสุภาพออนนอม  นุมนวลเปนวัฒนธรรมในการใชภาษาไทย 
ซ่ึงทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีเสนห สามารถปรับเขาสังคมอ่ืนไดเปนอยางดี  การเรียนรูภาษาไทย 
ทําใหเกิดการรัก หวงแหน และรักษาสมบัติมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภทของชาติ  เพ่ือความเปน
คนไทย ท่ีมีวัฒนธรรมสูงสง สืบทอดกันมานานหลายรอยป ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดบรรจุ
รายวิชาภาษาไทยไวในหลักสูตรใหผูเรียนทุกระดับชั้นในประเทศไทยไดศึกษา  
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว  
จึงมอบหมายให ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ท้ัง 5 ภาค รวมกันดําเนินการจัดทําชุดการ
เรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2562  สําหรับผู เรียนแบบระบบทวิภาคีข้ึน ซ่ึงเปนชุดการเรียนและคู มือครู ท่ีมี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน และ
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใชกระบวนการคิด และลงมือกระทําหรือปฏิบัติจริงดวย
ตนเองตามสถานการณนั้น ทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียน
แบบทวิภาคี ท่ีเปนการจัดการศึกษามุงเนนการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีศักยภาพตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูจากชุดการเรียนทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพดวยตนเองได ดังนั้น
เพ่ือใหไดขอมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ จึงจัดทํา
โครงการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพของครูและผูเรียน
ระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพการใชและ
ศึกษาความพึงพอใจตอชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 เพ่ือนําขอมูลไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตอไป 
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2 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค  
  เพ่ือนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและผูเรียนตอการชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 

3. ขอบเขต 
   3.1 ประชากร ไดแก ครูและผูเรียนระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 24 คน และผูเรียนแบบทวิภาคีใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 649 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายข้ันตอน  
  3.2 พ้ืนท่ี สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
  3.3 ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

4. ประโยชนที่ไดรับ 
  4.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทย
เชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
    4.2. ครูผูสอนไดชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 สําหรับอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเปนประโยชนกับครูและประโยชนในการพัฒนาผูเรียนสําหรับการสอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพของครู ท่ีมีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน 
       4.3. ผูเรียนมีความรูจากการเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติรวมกัน มีทักษะการคิด มีความสุขและ
นําไปประยุกตในการดําเนินชีวิตได 
 4.4 ไดสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 สําหรับเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

5. นิยามศัพท 
  5.1 ชุดการเรียนรู หมายถึง นวัตกรรมทางการเรียนการสอนสําหรับเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562  

  5.2 การนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครู หมายถึง การศึกษา สภาพการใชชุดการ

เรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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3 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนและ

ผู เรียนตอการใชวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2562  

6. กรอบแนวคิดในการนิเทศติดตาม 
 การนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มีกรอบแนวคิด ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
                                 ภาพ กรอบแนวคิดการนิเทศติดตาม 

7. การดําเนินการ 

 การนิเทศติดตามครั้งนี้ไดดําเนินการแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันวางแผนการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562  
ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันปฏิบัติการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันสรุปผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   มีกรอบการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจของครูผูสอนและผูเรียนตอการใชชุด

การเรียนและคูมือครูทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2562 

ชุดการเรียนคูมือครูวิชา

ทักษะภาษาไทยเชิง

วิชาชีพ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 

- สภาพการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 
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4 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 
ขั้นตอน                                  การดําเนินการ         ผลการดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันวางแผนการนิเทศติดตาม 

 ข้ันวางแผนการนิเทศติดตาม ไดดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศ
ติดตาม โดยกําหนดใหศึกษานิเทศกท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการจากหนวยศึกษานิเทศกและจากศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคท้ัง 5 ภาค มาประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการนิเทศ และจัดทํา
เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศติดตาม โดยกําหนดประชากรไดแก ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวอยางไดแก ครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 24 คน ไดมาโดยการสุม
แบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage sampling) ดังนี้ 1) แบงครูผูสอนภาษาไทยตามสถานศึกษา
เปน 5 ภาค 2) กําหนดอัตราสวนของครูภาษาไทยในแตละภาค 3) สุมอยางงาย ไดกําหนดใหศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเปนผูดําเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการข้ึน ระหวางวันท่ี 
28 ถึง 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม ไดผลการดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 
 ข้ันวางแผนการนิเทศ
ติดตาม 

- แนวทางการนิเทศ 
- แบบสัมภาษณครู,ผูเรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจครู
,ผูเรยีน 
- กําหนดการนิเทศ 
 

ขั้นตอนท่ี 2  
ข้ันปฏิบัติการนิเทศ
ติดตาม  

 

ขั้นตอนท่ี 3   
ข้ันสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม 

   ประชุมปฏิบัติการ 
- กําหนดประชากรกลุมเปาหมาย 
- จัดทําแนวทางการนิเทศ 
- จัดทําเครื่องมือการนิเทศ 
- จัดทําปฏิทินกําหนดการนิเทศ 

- ประชุมปฏิบัติการ 
- วิเคราะหขอมลู 
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
-นําเสนอขอมูล 

 

-ประชุมช้ีแจงการนิเทศตดิตาม 
- แจงกําหนดการนิเทศตดิตามใหกับ
กลุมเปาหมาย 
- จัดเตรยีมเครื่องมือการนิเทศ 
- ดําเนินการนิเทศตามแนวทางและปฏิทิน
การนิเทศ 
-รวบรวมขอมลูการนิเทศติดตาม 

-ขอมูลสภาพการใชชุดการเรียน
และคูมือคร ู
- ขอมูลความพึงพอใจครู,ผูเรียน
ตอการใชชุดการเรียนและคูมือคร ู
 
 

สรุปผลการใชชุดการเรยีน
และคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

ภาพกรอบการดําเนินการนิเทศติดตาม 

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 



 
5 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

1. แผนการนิเทศติดตาม 
ภาค/สถานศึกษา/จังหวัด ชื่อ-สกุล ครูผูสอน วันที่นิเทศ ผูนิเทศ 

ก.ค.62 ส.ค.62 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

บุรีรัมย 
นางสาวปรียานุช ประเสริฐสขุ 22   

2 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายวชัระ ลานเจริญ 23  นางสาววภิาวดี 
ดวงสูงเดน 

3 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง นางสาวปวีณา พิตพงษ 25  นายอรรคฤทธิ์  
คัมภิรานนท 

4 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธาน ี นางสาวศิริวรรณ แสนโสม 31  0872446144 
5 วิทยาลัยสารพัดชาง

นครราชสีมา 
นางกิตติยา ธีรพงศพัช  1  

ภาคกลาง      
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวอรชุมา อํานวยผล 31    
7 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง นางสาวทัศนมน หงสยน  1  นางบุศยมาศ   

นิ่มนวล 
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นางสาววรรษมน วัฎฎสนนท  1  0819487265 
9 วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 
นายธชัชาญานินทร บุตรสวัสดิ ์  20   

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี 

นางสาวศรีสุดา นามเมือง  21   

ภาคใต   วันที่นิเทศ ผูนิเทศ 
ก.ค. 62 ส.ค. 62 

11 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎร
ธาน ี

นางกนกลักษณ บัวเพชร 20   นางปรียา     
ตันติวัฒน 
0862907032 12 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นางสาวปรียานันท ปานเมือง 22   

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจดัการ
สิงหนคร 

นางสาวสุภาวด ี ดิสโร  7  

14 วิทยาลัยเทคนิคถลาง นางสาวรัชนิดา บัวเนียม  20 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร    
15 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย   นางสาวณชิาภัทร สัตยซื่อ 18  นายจิราวุฒิ     

แสงศิริโรจน 
16 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ   นางสาวสุมาล ี คลองแคลว 19   นายมานพ      

กลิ่นทรัพย 
17 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ี นางสาวปนิดา อินส ี 22   นางสุมนา         

กันแยม 

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 



 
6 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

18 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    นางสาวทัศนวรรณ หอมผล  13  นางอโนทยา     
เรืองศรี 

19 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี   นางสนิฎฐา วุฒิวิกัยการ  16  0812945084 
ภาคเหนือ     น.ส.พิมพร   

ศะริจันทร 
0898386286 
นางสุดสาย       
ศรีศักดา 
0812875496 
นางจารุณี  
มณีขัติย
0956863339 

20 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชยีงรุง นางสาวอังคณา เครือคํา 24  
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการปง 
นางสาวทนิมณ ี พลศิริ 25  

22 วิทยาลัยการอาชีพวิเชยีรบุรี นางสาวกัญญาณ ี แนวสุภาพ 30  
23 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายฤทธชิัย บัวสวาง 31  
24 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร

แมฮองสอน 
นางสาวกานดา เอ่ียมกระ

สินธ 
 9 

 
2. เครื่องมือการนิเทศติดตาม 

 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการนิเทศติดตาม จํานวน 4 ชุด ไดแก แบบสัมภาษณครู
และผูเรียนเก่ียวกับการใชชุดการเรียนและคูมือครู จํานวน 2 ชุด และแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอชุดการเรียนและคูมือครู  จํานวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบสัมภาษณครูผูสอนในการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิง 
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง สําหรับครูผูสอนเก่ียวกับการนําชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ไป
ใชในการจัดการเรียนรู มีท้ังหมด 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครูผูสอนท่ีใหสัมภาษณ ตอนท่ี 
2  สภาพการนําชุดการเรียนไปใชในการจัดการเรียนรู ตอนท่ี 3  ลักษณะการใชชุดการเรียนวิชา
ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอนท่ี 4 การนําคูมือครูสําหรับชุดการเรียนไปใชในการจัดการเรียนรู 
ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

(2) แบบสัมภาษณผูเรียนในการใชชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง สําหรับผูเรียนเก่ียวกับการนําชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ มีท้ังหมด 4 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูเรียนท่ีใหสัมภาษณ ตอนท่ี 2  สภาพการการเรียนรูดวยชุดการ
เรียน ตอนท่ี 3  ลักษณะการใชชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการเรียนและคู มือครูวิชา
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) มีท้ังหมด 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูตอบท่ีมีตอชุดการ
เรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ ดังนี้   

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 



 
7 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 
5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 

3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอย 

1 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
และตอนท่ี  3  เปนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบตอบสั้น 

 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจและการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 

2562 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating 

scale) มีท้ังหมด 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจ/มีการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง พึงพอใจ/มีการเรียนรูในระดับมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจ/มีการเรียนรูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจ/มีการเรียนรูในระดับนอย 
1 หมายถึง พึงพอใจ/มีการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด 

และตอนท่ี  3  เปนขอเสนอแนะอ่ืน ๆมีลักษณะเปนแบบตอบสั้น 
 
ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
ปฏิบัติการนิเทศติดตาม โดยดําเนินการกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) จัดประชุมชี้แจงการนิเทศ

ติดตามใหกับผูนิเทศคือศึกษานิเทศกท้ัง 5 ภาค และครูกลุมเปาหมาย เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินการนิเทศติดตามและประสานแผนการนิเทศติดตามระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยจัด
ประชุมข้ึนระหวางวันท่ี 1 ถึง 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม 
ดําเนินการแจงกําหนดการนิเทศติดตามใหกับกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ  ดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางและปฏิทินการนิเทศ และรวบรวมขอมูลการนิเทศติดตาม 

 
ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันสรุปผลการนิเทศติดตาม 

  ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตาม สรุปผลการวิเคราะหขอมูล และ
นําเสนอขอมูล จัดประชุมข้ึนระหวางวันท่ี 22 ถึง 25 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ 
จังหวัดเชียงใหม โดยขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือแบบสัมภาษณและแบบตรวจสอบรายการ นํามา
วิเคราะหเนื้อหา หาคาความถ่ี คารอยละ และนําเสนอแบบบรรยายความ ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบท่ี

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 



 
8 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนําเสนอขอมูลเปนตารางและบรรยายใตตาราง โดยมีเกณฑการแปลผล ดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ/การเรียนรู 
4.51 -5.00 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู ในระดับมาก 
2.51-3.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู ในระดับนอย 
1.00-1.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู ในระดับนอยท่ีสุด 

 
8. สรุปผลการนิเทศติดตาม 

การนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนรูและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับ

ผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ไดผลการวิเคราะห

ขอมูลการนิเทศติดตามลําดับดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของประชากร ตัวอยาง (กลุมเปาหมาย) 
   1.1 ขอมูลเบื้องตนของครูผูสอน 
   1.2 ขอมูลเบื้องตนของผูเรียน 

  ตอนท่ี 2 ผลการนิเทศติดตามสภาพการชุดการเรียนรูและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   2.1 ผลการศึกษาสภาพการใชชุดการเรียนรูและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
ของครูผูสอน 
   2.2 ขอคิดเห็นตอใชชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสําหรับผูเรียนระบบ
ทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ของครูผูสอน 

  ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูและคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสําหรับ
ผูเรียนระบบ ทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอการใชชุดการเรียนรูและคูมือครู
วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการเรียนรูของผูเรียนหลังการใชชุดการ
เรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของประชากร ตัวอยาง (กลุมเปาหมาย) 

  1.1 ขอมูลเบ้ืองตนของครูผูสอนภาษาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน
ท้ังหมด 24 คน ประกอบดวย ภาคเหนือ จํานวน 5 คน ภาคกลาง จํานวน 5 คน ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 คน และภาคใต จํานวน 4 คน 
จําแนกตามขอมูลท่ัวไปไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและคารอยละของครูผูสอน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
 ชาย 2 08.33 
 หญิง 22 91.67 
 รวม 24 100.00 
ตําแหนง/วิทยฐานะ 
 ครูผูชวย 10 41.67 
 คร ู 4 16.67 
 ครูชํานาญการ 4 16.67 
 ครูชํานาญการพิเศษ - 0.00 
 ครูเชี่ยวชาญ - 0.00 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ครูพิเศษ/พนักงานราชการ 6 25.00 
 รวม 24 100.00 

จากตารางท่ี 1 ครูกลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 91.67 ท่ีเหลือเปนเพศชาย รอยละ
08.33 และสวนใหญเปนครูผูชวย  รอยละ 41.67 ของกลุมเปาหมายท้ังหมด รองลงมาเปนครูพิเศษ 
รอยละ 25 ครู และครูชํานาญการ รอยละ 16.67 ตามลําดับ 
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 1.2 ขอมูลเบ้ืองตนของผูเรียน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเรียนจําแนกตามภาคและเพศ 

จากตารางท่ี 2  ขอมูลของผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ สวนใหญอยูในภาคตะวันออกและกทม.มากท่ีสุด 
รอยละ 27.58 รองลงมาอยูในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.57 ภาคกลาง รอยละ20.18 
ภาคเหนือ รอยละ 15.87 และภาคใต รอยละ 14.79 ตามลําดับ 
 
 

ตอนท่ี 2  ขอมูลการนําชุดการเรียนไปใชในการจัดการจดัการเรียนรูของครูผูสอน 
2.1 สภาพการนําไปใช  

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคารอยละของการนําชุดการเรียนไปใชจําแนกตามหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู 
ขอมูลการ
นําไปใช 

รอยละของ
การนําไปใช 

ใช ยังไมไดใช 

หนวยท่ี 1 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 22 2 91.67 
หนวยท่ี 2 การวิเคราะหสารจากการฟง การดู การอาน 20 4 83.33 
หนวยท่ี 3 การพูดในงานอาชีพ 22 2 91.67 
หนวยท่ี 4 การพูดในโอกาสตาง ๆ ของสังคม 19 5 79.17 
หนวยท่ี 5 การเขียนเพ่ือกิจธุระ 12 12 50.00 
หนวยท่ี 6 การเขียนในงานอาชีพ 11 13 45.83 
หนวยท่ี 7 การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 14 10 58.33 

ขอมูลผูเรียน จํานวน รอยละ 
1 ภาคเหนือ 103 15.87 
2 ภาคกลาง 131 20.18 
3 ภาคตะวันออกและกทม. 179 27.58 
4 ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ 140 21.57 
5 ภาคใต 96 14.79 
 รวม 649 100.00 
เพศ 
 ชาย 409 63.02 
 หญิง 240 36.98 
 รวม 649 100.00 
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จากตารางท่ี 2  ขอมูลสภาพการนําชุดการเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ของครูผูสอน พบวา

โดยรวมครูผูสอนไดนําไปใชทุกหนวยการเรียนโดยหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และ หนวยท่ี 3 เรื่องการพูดในงานอาชีพ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.67 

รองลงมาเปน หนวยท่ี 2 การวิเคราะหสารจากการฟง การดู การอาน รอยละ83.33 หนวยท่ี 4 การ

พูดในโอกาสตาง ๆ ของสังคม รอยละ 79.17 หนวยท่ี 7 การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 

รอยละ 58.33 หนวยท่ี 5 การเขียนเพ่ือกิจธุระ รอยละ 50.00 และ หนวยท่ี 6 การเขียนในงานอาชีพ 

รอยละ 45.83 ตามลําดับ 

2.2 ขอคิดเห็นตอใชชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพของครูผูสอน สรุปไดดังนี ้

 (1) ดานความชัดเจน โดยรวมครูผูสอนเห็นวาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ มี
การชี้แจงการใช มีการกําหนดจุดประสงค มีเนื้อหา กิจกรรมชัดเจนสามารถนําไปใชไดงาย และมีสวน
นอยท่ียังไมชัดเจน เชนคําชี้แจงในสวนของสื่อบางกิจกรรม 

 (2) ดานความถูกตองและความเหมาะสม โดยรวมเห็นวา เนื้อหาสวนใหญมีความถูกตอง
ตามหลักการใชภาษา มีความกระชับเหมาะสม เขาใจงายและมีความถูกตองชัดเจน และมีความ
เหมาะสมกับผูเรียนตามชวงวัยของผูเรียน และรูปแบบการเรียนของผูเรียนทวิภาคี และมีบางสวนท่ี
พิมพผิดและครูผูสอนไดแกไขและอธิบายเพ่ิมเติมได 

 (3) ดานความครอบคลุม โดยรวมเห็นวา ชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ        
มีเนื้อหา กิจกรรม ครอบคลุมสอดคลองกับหลักสูตร และสถานการณในปจจุบัน   

 (4) ดานความนาสนใจ  โดยรวมเห็นวา ชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ มีการ
ออกแบบเนื้อหา กิจกรรม สื่อเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในชุดการเรียน นาสนใจ มีความทันสมัยดวยระบบ
ลิงคขอมูล และกิจกรรมจากแอพพลิเคชั่นท่ีนาสนใจ ทําให ผูเรียนกระตือรือรนในการเรียน การ
ออกแบบ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อสามารถใชกับแหลงขอมูล ทําใหผูเรียนสนใจมากข้ึน ชวยดึงดูด
ความสนใจแกผูเรียนมากข้ึน กิจกรรมและสื่อ ในหนวยการเรียนรู นาสนใจ ใชสีสวยงาม ลิงคใชงานได 
ชุดการเรียนและสื่อ มีความนาสนใจตอการเรียนรู  ซ่ึงในระหวางจัดการเรียนรูหรือระหวางท่ีผูเรียน
ศึกษาดวยตนเองมีความตื่นเตนและสนใจกับสื่อการสอน อยางตอเนื่อง ผูเรียนสนุกสนานกับการเรียน  
อยางไรก็ตามในบางกิจกรรมการใชสี มีความใกลเคียงกันมากผูเรียนแยกไมคอยออก  สื่อในบาง
กิจกรรม เปดแลวปดไมได  สื่อบางอันครูไมเขาใจวิธีเลนทําไมถูก ดังนั้นควรเพ่ิมเวลาในการอบรม
ครูผูสอนกอนนําสื่อไปใชใหมากข้ึน  
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 (5) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน โดยรวมเห็นวาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน มีความ
ยากงายพอเหมาะ เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และระดับผูเรียน มีบางขอท่ีคอนขาง
งาย และบางขอยาก บทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนควรเพ่ิมขอคําถามใหอยูในจํานวน 
20 ขอ และควรสลับขอคําถามหรือตัวเลือก 

 (6) จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา โดยรวมสวนใหญเห็นวาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทย
เชิงวิชาชีพมีจุดเดนในการนําเสนอสื่อดิจิทัลท่ีทันสมัย ใชงาย สะดวก เพราะผูเรียนใชบนมือถือ 
ประหยัดกระดาษในการใชแบบทดสอบ นําไปใหผูเรียนทบทวนไดและทําแบบฝกไดเอง สามารถ
สั่งงานและมอบหมายงานไดเลย ผูเรียนมีความตื่นเตน ทําใหผูเรียนสนใจตอการเรียน จุดเดน สะดวก
ตอการเรียนรูดวยตนเอง และเหมาะกับการจัดการเรียนกับนักเรียนทวิภาคี และยังนํามาประยุกตกับ
การจัดการเรียนรูกับผูเรียนในระบบปกติไดเปนอยางดี  จุดท่ีควรพัฒนา ควรแกไขความผิดพลาดของ
สื่อ  และเนื้อหาท่ีมีรูปภาพหรือประโยคท่ียังผิดใหถูกตอง 
 
 2.3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของครูผูสอนเกี่ยวกับชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  
 ครูผูสอนระบุวาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพเปนสื่อท่ีชวยใหครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนไดงายข้ึน ผูเรียนสามารถใชในการเรียนรูไดดวยตนเอง สําหรับคูมือครู
เปนสื่อท่ีชวยใหครูใชคูมือเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ตามการนําชุดการเรียนและ
คูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนควรมีวัสดุ อุปกรณ เชน
คอมพิวเตอร จอโปรเจคเตอร เครื่องเสียง สัญญาณอินเตอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพเชนกัน 
  

  ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช2562 
  3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอการใชชุดการเรียน คูมือครู และการ
นิเทศติดตาม 
 3.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอการใชชุดการเรียน  
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ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูชุดการเรียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×�  S.D. แปลผล 

ชุดการเรียนรูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  
1 สวนประกอบตอนตนหรือสวนหนา (ปก คํานํา สารบัญ ) 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2 
คําชี้แจง วิธีการศึกษาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ (วิธีการศึกษา ข้ันตอนการเรียนชุดการเรียน ข้ันตอนการ
เรียนระดับหนวย) 

4.38 0.64 มาก 

3 ความเหมาะสมการจัดแบงหนวยเนื้อหาสาระ 7 หนวยการเรียน 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

4 ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู 4.42 0.65 มาก 

5 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู 4.46 0.58 มาก 

6 
กิจกรรมการท่ีบูรณาการสื่อดิจิทัลเรียนรูในแตละหนวยการ
เรียนรู 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

7 แบบประเมินตนเองกอนและหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรู 4.46 0.50 มาก 

8 สวนประกอบตอนทายหรือสวนทาย (เอกสารอางอิง ภาคผนวก)        4.58 0.58 มากท่ีสุด 

9 
ประโยชนของชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอ
ผูเรียน 

4.71 0.46 มากท่ีสุด 

10 
ประโยชนของชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอ
ครูผูสอน 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ×�  = 4.58 ซ่ึงพบวาระดับความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับ ไดแก ประโยชนของชุดการ
เรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอครูผูสอน ×� = 4.83 รองลงมาคือ กิจกรรมการท่ีบูรณาการ
สื่อดิจิทัลเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ×�  = 4.75 และประโยชนของชุดการเรียนวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอผูเรียน ×�  = 4.71 ตามลําดับ 
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14 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 3.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอการใชคูมือครู  
 
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูตอคูมือครู 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×�  S.D. แปลผล 

คูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

1 
สวนประกอบตอนตนหรือสวนหนาของคูมือครู (ปก คํา
นํา สารบัญ บทนํา) 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

2 
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย
การเรียนในคูมือครู 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

3 
ความสอดคลองของแนวทางการนําไปใชกับชุดการเรียน
วิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

4 
ความสอดคลองของคูมือครูกับชุดการเรียนวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

5 
ประโยชนของคูมือครูสําหรับการใชชุดการเรียนวิชา
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ×�  = 4.68 ซ่ึงพบวาระดับความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับ ไดแก ประโยชนของคูมือครู

สําหรับการใชชุดการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ×� = 4.79 รองลงมาสวนประกอบตอนตนหรือ
สวนหนาของคูมือครู (ปก คํานํา สารบัญ บทนํา)  ×�  = 4.75 ความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูแตละหนวยการเรียนในคูมือครู และ ความสอดคลองของคูมือครูกับชุดการเรียนวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  ×�  = 4.67 ตามลําดับ 
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15 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 3.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอการนิเทศติดตาม  
 
ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูตอการนิเทศ                  
              ติดตาม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×� S.D. แปลผล 

ความพึงพอใจตอการนิเทศติดตาม 
1 ผูนิเทศ (บุคลิกภาพ ความสามารถในการนิเทศ) 4.71 0.55 มากท่ีสุด 

2 เนื้อหาท่ีนิเทศ (ติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครู) 4.71 0.55 มากท่ีสุด 

3 กระบวนการนิเทศ (รูปแบบ ข้ันตอน วิธีการ) 4.75 0.53 มากท่ีสุด 

4 เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ (แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม) 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

5 การสะทอนผลการนิเทศ (การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ) 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.76 0.48 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 6 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการนิเทศติดตาม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ×�  = 4.76 

ซ่ึงพบวาระดับความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับ ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ (แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม)  ×� = 4.83 รองลงมา ไดแก การสะทอนผลการนิเทศ (การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ) 
×�  = 4.79 และกระบวนการนิเทศ (รูปแบบ ข้ันตอน วิธีการ)  ×�  = 4.75 ตามลําดับ 
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16 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการเรียนรูของผูเรียนหลังการใชชุดการเรียนรู
วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับผูเรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2562 
 3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชชุดการเรียน 
 
ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ                        
               ชุดการเรียน (N=240) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×� S.D. แปลผล 

1 สวนประกอบตอนตนหรือสวนหนา (ปก คํานํา สารบัญ) 3.83 1.01 มาก 
2 คําชี้แจงการใช วิธีศึกษาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทย 3.81 0.94 มาก 

3 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู 3.91 0.95 มาก 

4 ความยาก-งาย ของเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู 3.78 0.94 มาก 

5 การเขาถึงสื่อดิจิทัลในแตละหนวยการเรียนรู 3.97 0.91 มาก 

6 ภาพประกอบในแตละหนวยการเรียนรู 3.98 0.95 มาก 

7 กิจกรรมทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 3.95 0.91 มาก 

8 
แบบประเมินตนเองกอนและหลังเรียนในแตละหนวยการ
เรียนรู 

3.83 0.95 มาก 

9 
สวนประกอบตอนทายหรือสวนทาย (เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก)      

3.87 0.88 มาก 

10 ความสะดวกในการนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง 3.89 0.99 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.88 0.94 มาก 

จากตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ×�  = 3.88 ซ่ึงมีอันดับความพึงพอใจสามอันดับสูงสุดไดแก ภาพประกอบในแตละหนวย
การเรียนรูของชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ×�  = 3.98 การเขาถึงสื่อดิจิทัลในแตละ
หนวยการเรียนรู ×�  = 3.97 และกิจกรรมทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู   ×�  = 
3.95 ตามลําดับ 
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17 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 3.2.2 ผลการประเมินระดับการเรียนรูของผูเรียนหลังการใชชุดการเรียน 
 

ตารางท่ี 8  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเรียนรูของผูเรียนหลังการ 
       เรียนรูดวยชุดการเรียน (N=240)        

รายการ 
ระดับการเรียนรู 

×�  S.D. แปลผล 

1 ลักษณะสําคัญของภาษาไทย 3.88 0.99 มาก 

2 
การเลือกใชถอยคําและประโยคในการสื่อสารกับบุคคลใน
โอกาสตาง ๆ 

3.93 0.90 มาก 

3 การวิเคราะหและประเมินคาเสียง ถอยคําหรือขอความท่ีไดฟง 3.86 0.95 มาก 

4 การวิเคราะหและประเมินคาถอยคําหรือขอความท่ีไดอาน 3.92 0.95 มาก 

5 การพูดประกอบการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.00 0.87 มาก 

6 มารยาทการพูดโตตอบทางโทรศัพท 3.93 0.98 มาก 

7 การสัมภาษณและการใหสัมภาษณในงานอาชีพ 3.90 0.99 มาก 

8 การพูดนําเสนอผลงาน โครงการ ผลิตภัณฑ สินคาและบริการ 3.89 0.90 มาก 

9 การประยุกตใชทักษะภาษาไทยในการปฏิบัติงานอาชีพ 3.97 0.94 มาก 

10 
ประโยชนของชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอ
ผูเรียน 

4.00 0.88 มาก 

 3.93 0.93 มาก 

จากตารางท่ี 8 ระดบัการเรียนรูของผูเรียนหลังใชชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ โดยรวม

อยูในระดับมาก ×�  = 3.93 ซ่ึงมีอันดับสูงสุดสามอันดับไดแก ประโยชนของชุดการเรียนวิชาทักษะ

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตอผูเรียน ×�  = 4.00 รองลงมาคือ การประยุกตใชทักษะภาษาไทยในการ

ปฏิบัติงานอาชีพ ×�  = 3.97 การเลือกใชถอยคําและประโยคในการสื่อสารกับบุคคลในโอกาสตาง ๆ 

และมารยาทการพูดโตตอบทางโทรศัพท ×�  = 3.93 
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18 ผลการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

9. ขอคนพบ/ขอเสนอแนะจากการนิเทศติดตาม 
 จากการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนและคูมือครูวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ สําหรับ
ผูเรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ไดขอคนพบท่ีควร
เสนอแนะไว ดังนี้ 

(1) ชุดการเรียนและคูมือครูมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีใชสื่อดิจิทัล  
ดังนั้นสถานศึกษาท่ีจะนําไปใหครูผูสอนหรือผูเรียนใชควรมีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของ
เชน คอมพิวเตอร จอโปรเจคเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ต เปนตน 

(2) ผลจากการนิเทศติดตามพบวาครูสวนใหญนําชุดการเรียนและคูมือครูไปใชมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากท่ีสุด และระหวางการนําไปใชเกิดการผิดพลาดนอยซ่ึงเปนผลมาจากการอบรมใหความรู
และใหครูผูสอนทดลองใชกอนนําไปใชในหองเรียนนั่นเอง ดังนั้นสถานศึกษาท่ีตองการจะนําชุดการ
เรียนและคูมือครูไปใชจึงควรตองมีการอบรมครูผูสอนกอนนําไปใชจริง  

(3) ผูเรียนท่ีใชชุดการเรียนในครั้งนี้ เปนผูเรียนแบบทวิภาคี ท่ีมีลักษณะการนําไปใชท้ังใน 
หองเรียนและผูเรียนนําไปศึกษาเอง ซ่ึงพบวาผลการประเมินความพึงพอใจและระดับการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นจึงไดขอสรุปวาชุดการเรียนใชไดท้ังครูผูสอนท่ีสามารถนํามาใช
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนได  และผูเรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองได  

(4) ครูผูสอนควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในเชิงเปรียบเทียบกอนและ 
หลังการใชชุดการเรียน เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาผูเรียนตอไปได 

(5) ควรมีการขยายผลการใชชุดการเรียนสําหรับผูเรียนท่ีไมใชแบบทวิภาคี เพ่ือใหไดขอมูลใน 
การพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษากลุมอ่ืนตอไปได 
  
 

10. ภาคผนวก 

10.1 ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศติดตาม 

 

 

 

 

  
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง  จังหวัดภูเก็ต 

 

      
 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

                 

      
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

        
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 

                

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  จังหวัดชลบุรี 

 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 

      
      

 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  จังหวัดทุมธานี 
 
 

      
 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

      



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  จังหวัดพะเยา 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
 

      
 



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

      
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

              

      



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

      
 

วิทยาการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
 

      
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

      



ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  2562 
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