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ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 

ก ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ชื่อเรื่อง  ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2562  

หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   

พุทธศักราช    2562 
บทคัดย่อ 

 การนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
ผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 นี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ านวน 24 คน และผู้เรียนแบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ านวน 679 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตาม จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน  มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้  ชุดการเรียน คู่มือ
ครู และต่อการนิเทศติดตาม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดการเรียน และผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลได้ดังนี้ 
 สภาพการน าชุดการเรียนและคู่มือครูไปใช้ของครูผู้สอน พบว่าโดยรวมครูผู้สอนได้น าไปใช้
ทุกหน่วยการเรียน โดยเห็นว่าชุดการเรียนมีค าชี้แจงการใช้ ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมที่
ชัดเจน มีความถูกต้อง เหมาะสม ครอบคลุม สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียน และสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนและคู่มือครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามทั้งผู้นิเทศ เนื้อหา กระบวนการ 
เครื่องมือ และการสะท้อนผลการนิเทศในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุด
การเรียน พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนในระดับมาก และผลการเรียนรู้หลัง
การใช้ชุดการเรียน พบว่าผู้เรียนมีระดับการเรียนรู้ในระดับมาก และเห็นว่าเป็นสื่อที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผู้เรียนระบบทวิภาคี ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในการท างาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ยุคโลกาภิวัฒน์   
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ข ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 
 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
ผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ครั้งนี้ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความ
อนุเคราะห์ กรุณาอย่างดียิ่ง จากท่านสุรัตน์  จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี ท่านวัลลภา อยู่ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  และท่าน   
รุ่งนภา  จิตต์ประสงค์ ผู้อ านวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี รวมถึง ท่านวิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ
ติดตามให้ส าเร็จ  ลุลวงได้ด้วยดี คณะผู้สรุปผล ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ขอขอบผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน และนักศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นสถานศึกษาเป้าหมายในการทดลองใช้ชุดการเรียนและ
คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างดียิ่ง จนได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ดีในการสรุปผลในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคทั้ง 5 ภาค ทุกท่าน ที่ให้การสนับสุนน ช่วยเหลือ รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
ท าให้การด าเนินงานนิเทศติดตามได้ส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ   

 
 
 

ผู้สรุปผลการนิเทศติดตาม 
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ค สรุปผลการนิเทศติดตามชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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 9 
 8.สรุปผลการนิเทศติดตาม 9 
 ข้อมูลเบื้องต้นของประชากร ตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมาย) 10 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครู 11 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครู 13 
ของครูผู้สอน  
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ของผู้เรียน 16 
 ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียน 17 
 9.ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศติดตาม 18 
 10.ภาคผนวก  29 
 ภาคผนวก ก : ภาพกิจกรรม  
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ง สรุปผลการนิเทศติดตามชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รายการตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
   

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

การเรียนรู้ 
11 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครชูุดการเรียน 

13 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครตู่อคู่มือครู 

14 

ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ครตู่อการนิเทศติดตาม            

15 

ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อชุดการเรียน                     

16 

ตารางที่ 8   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน 
   
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  

 

1 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1.ความส าคัญและความเป็นมา 

 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลก ผู้คนทุกชาติทุกวันนี้
สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี 
การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่าง  ๆ จึงท าให้เป็น
ภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ที่ใช้ติดต่อกันเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึง
บรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นเป้าหมายส าคัญในพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ดังนั้นผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ที่เหมาะสม สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามี
มากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุก
เวลาส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เช่นกันครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี  จาก
ผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ เน้นบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
สามารถประยุกต์ใช้ในการท างาน และในชีวิตประจ าวันได้ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บรรจุ
รายวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นในประเทศไทยได้ศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพที่มีคุณภาพ มียุทธศาสตร์การยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม 
ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือไปสู่การเป็นอาชีวะระดับ
สากล เป็นยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2579 โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี ในกลยุทธ์ ที่ 3  การส่งเสริม สนับสนุน และ
เร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตาม
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบหนึ่งที่เกิดจากข้อตกลง ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระบบทวิภาคี จึงมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดท าชุดการ
เรียนรู้ และคู่มือครู วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการสื่อดิจิตอลซึ่งมีกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น และอ านวยความ
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2 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด และลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงด้วยตนเองตาม
สถานการณ์นั้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากและมผีลการเรียนรู้ให้คงทนได้นานขึ้น  
 จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนระบบทวิภาคี ดังกล่าว    
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงด าเนินการจัดท าชุดการเรียนและคู่มือครูวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562  ส าหรับ
ผู้เรียนแบบระบบทวิภาคีขึ้น ซึ่งเป็นชุดการเรียนและคู่มือครูที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด และลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามสถานการณ์นั้น ท าให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนแบบทวิภาคี ที่เป็นการ
จัดการศึกษามุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษจากชุดการเรียนด้วยตนเองได้  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
จึงจัดท าโครงการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู
และผู้เรียนระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือศึกษา
สภาพการใช้และศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
  เ พ่ือนิ เทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการชุดการเรียนและคู่มือครูภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 

3. ขอบเขต 
   3.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้เรียนระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 24 
คน และผู้เรียนระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
679 คน  
  3.2 พ้ืนที ่สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
  3.3 ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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3 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
    4.2. ครูผู้สอนได้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ส าหรับอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นประโยชน์กับครูและประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนส าหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทีม่ีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน 
       4.3. ผู้เรียนมีความรู้จากการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติร่วมกัน มีทักษะการคิด มีความสุขและ
น าไปประยุกตใ์นการด าเนินชีวิตได ้
 4.4 ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยชุดการเรียนและคู่มือครูวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ส าหรับ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

5. นิยามศัพท์ 
  5.1 ชุดการเรียนรู้ หมายถึง นวัตกรรมทางการเรียนการสอนส าหรับเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562  
  5.2 การนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครู หมายถึง การศึกษา สภาพการใช้ชุดการ
เรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2562 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและ
ผู้เรียนต่อการใช้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2562  

6. กรอบแนวคิดในการนิเทศติดตาม 
 การนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มีกรอบแนวคิด ดังนี้  
 
 

 

 
    
 
 
                          

 

ภาพ กรอบแนวคิดการนิเทศติดตาม 

- ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้เรียนต่อการใช้ชุด
การเรียนและคู่มือครูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2562 

ชุดการเรียนคู่มือครูวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 

- สภาพการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
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7. การด าเนินการ 
 การนิเทศติดตามครั้งนี้ได้ด าเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นวางแผนการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562  

ขั้นตอนที่ 2  ขัน้ปฏิบัติการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นสรุปผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   มีกรอบขั้นตอนการด าเนินการ และรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ขั้นตอน                                  การด าเนินการ         ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- แนวทางการนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ์ครู,ผู้เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจครู
,ผู้เรยีน 
- ก าหนดการนิเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 ขั้นวางแผนการนิเทศ
ติดตาม 

   ประชุมปฏิบัติการ 
- ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าแนวทางการนิเทศ 
- จัดท าเครื่องมือการนเิทศ 
- จัดท าปฏิทินก าหนดการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 2  
ขั้นปฏิบัติการนเิทศ
ติดตาม  
 

-ประชุมชี้แจงการนิเทศตดิตาม 
- แจ้งก าหนดการนิเทศตดิตามใหก้ับ
กลุ่มเป้าหมาย 
- จัดเตรยีมเครื่องมือการนิเทศ 
- ด าเนินการนิเทศตามแนวทางและปฏิทิน
การนิเทศ 
-รวบรวมข้อมลูการนิเทศติดตาม 

-ข้อมูลสภาพการใช้ชุดการเรียน
และคู่มือคร ู
- ข้อมูลความพึงพอใจครู,ผู้เรียน
ต่อการใช้ชุดการเรียนและคู่มือคร ู
 
 

ขั้นตอนที่ 3   
ขั้นสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม 

- ประชุมปฏิบัติการ 
- วิเคราะห์ข้อมลู 
- สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
-น าเสนอข้อมูล 
 

สรุปผลการใช้ชุดการเรยีน
และคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ภาพกรอบการด าเนินการนิเทศติดตาม 
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ขั้นตอนที่ 1  ขั้นวางแผนการนิเทศติดตาม 
 ขั้นวางแผนการนิเทศติดตาม ได้ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการนิเทศ
ติดตาม โดยก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการจากหน่วยศึกษานิเทศก์และจากศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทั้ง 5 ภาค ประชุมเพ่ือจัดท าแนวทางการนิเทศ และจัดท า
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม โดยก าหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็น
ผู้ด าเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอโมร่า 
ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ก าหนดประชากร และตัวอย่างคือครูผู้สอน และผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจ านวน 24 
คน ผู้เรียนระบบทวิภาคี จ านวน 679 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งแบบชั้น
ภูมิ ขั้นตอนที่สองแบบอัตราส่วน และข้ันตอนที่สามสุ่มแบบง่าย 

2) จัดท าแผนแนวทางการนิเทศ และจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม ได้ผลการ 
ด าเนินการ ดังนี้  
1. แผนการนิเทศติดตาม 

ภาค/สถานศึกษา/จังหวัด ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ 
ก.ค.62 ส.ค.62 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
1 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นางสาวภัทราภรณ์ เกษค า 23  นางสาววิภาวดี 

ดวงสูงเด่น 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ศรีสะเกษ 
นางสาวพนิตานันท์ ลีราช 24  0866085108 

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

นางสาวณัฐทิตา ภู่เลี่ยมค า 30  นายอรรคฤทธิ์  
คัมภิรานนท ์

4 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นางสาวดาราพร กุลพลเมือง 31  0872446144 
5 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางสาวไพลนิ มุ่งบุญ  1  
ภาคกลาง      
6 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นางสาวปิยะวรรณ กระมุท 30    
7 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี นางสาวรัชน ี สุขก่ า  19  นาง.บุศยมาศ   

นิ่มนวล 
8 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นางสาววาสนา ภัทรรุ่งโรจน ์  19  0819487265 
9 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม

ยานยนต ์
นางสาวบุญเรือน เอกสิทธิ์  20   

10 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวศรีสุดา เรียนท านา  21   
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ภาคใต้ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ 
ก.ค. 62 ส.ค. 62 

11 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นางสาวดวงพร ปานเจริญ 22   นางปรียา       
ตันติวัฒน ์
0862907032 

12 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธาน ี

นางสาวณชิมน อินทร์กลับ 27   

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการสิงหนคร 

นางสาวจิราพรรณ ว่องทั่ง  2  

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวสุธิศา ส่งศรี  21 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร      
15 วิทยาลัยเทคนิคบา้นค่าย         นางสาวจรรยา อุไรวรรณ 18  นายจิราวุฒิ     

แสงศิริโรจน ์
16 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์           นางสาวภัทรรินทร์ อินสุนทร 19   นายมานพ      

กลิ่นทรัพย ์
17 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี             นายวชัระ บันเย็น 22   นางสุมนา         

กันแย้ม 
18 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                   นางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์  13  นางอโนทยา     

เรืองศรี 
19 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี                นางสนิฎฐา วุฒิวิกัยการ  16  0812945084 
ภาคเหนือ     นางสาวพิมพพ์ร  

ศะริจันทร ์
0898386286 
นางสุดสาย       
ศรีศักดา 
0812875496 
นางจารุณี  
มณีขัติย์
0956863339 

20 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชยีงรุ้ง นางสาวรวนิทร์นิภา วงษาฟ ู 24  
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการปง 
นางสาวรัชนีกร ขอดแก้ว 25  

22 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ นางสาวดวงนภา สุทโธ 26  
23 วิทยาลัยการอาชีพวิเชยีรบุรี นางสาวปรินดา แก้วน้ า 30  
24 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์

แม่ฮ่องสอน 
นางสาวศิริลักษณ์    เปรมเจริญ

จิตร 
 9 

 
2. เครื่องมือการนิเทศติดตาม 

 เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตามจ านวน 4 ชุด ได้แก่แบบสัมภาษณ์ครู
และผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครู จ านวน 2 ชุด และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อชุดการเรียนและคู่มือครู  จ านวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนในการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ส าหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการน าชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีทั้งหมด 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนที่ให้สัมภาษณ์ ตอน
ที่ 2  สภาพการน าชุดการเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3  ลักษณะการใช้ชุดการเรียนวิชา
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7 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตอนที่ 4 การน าคู่มือครูส าหรับชุดการเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

(2) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนในการใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2562 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ส าหรับผู้เรียนเกี่ยวกับการน าชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีทั้งหมด 4 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนที่ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2  สภาพการการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน ตอนที่ 
3  ลักษณะการใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

    (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดการเรียนและคู่มือครูวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) มีทั้งหมด 3 
ตอน คือ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบที่มีต่อชุด
การเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   

 
5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

และตอนที่  3  เป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแบบตอบสั้น 

  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562         
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 
มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

 
5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
และตอนที่  3  เป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแบบตอบสั้น 
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ขั้นตอนที่ 2  ขัน้ปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
ปฏิบัติการนิเทศติดตาม โดยด าเนินการกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) จัดประชุมชี้แจงการนิเทศ

ติดตามให้กับผู้นิเทศคือศึกษานิเทศก์ทั้ง 5 ภาค และครูกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการนิเทศติดตามและประสานแผนการนิเทศติดตามระหว่าผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยจัด
ประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการแจ้งก าหนดการนิเทศติดตามให้กับกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ  ด าเนินการ
นิเทศตามแนวทางและปฏิทินการนิเทศ และรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตาม 

 
ขั้นตอนที่ 3  ขั้นสรุปผลการนิเทศติดตาม 

  ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศติดตาม สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
น าเสนอข้อมูล จัดประชุมขึ้นระหว่าง วันที่ 22 ถึง 25 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบตรวจสอบรายการ น ามา
วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และน าเสนอแบบบรรยายความ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบที่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน าเสนอข้อมูลเป็นตารางและบรรยายใต้ตาราง โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ/การเรียนรู้ 
4.51 -5.00 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู้ ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู้ ในระดับมาก 
2.51-3.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู้ ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู้ ในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีความพึงพอใจ/มีการเรียนรู้ ในระดับน้อยที่สุด 
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8. สรุปผลการนิเทศติดตาม 
การนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ

ผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2562 ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการนิเทศติดตามล าดับดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของประชากร ตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมาย) 
   1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของครูผู้สอน 
   1.2 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียน 

  ตอนที่ 2 ผลการนิเทศติดตามสภาพการชุดการเรียนรู้และคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   2.1 ผลการศึกษาสภาพการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
ของครูผู้สอน 
   2.2 ข้อคิดเห็นต่อใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียน
ระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2562 ของครูผู้สอน 

  ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงส าหรับผู้เรียน
ระบบ ทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือครู
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของประชากร ตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมาย) 

  1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวนทั้งหมด 24 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ จ านวน 5 คน ภาคกลาง จ านวน 5 
คน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 คน และ
ภาคใต้ จ านวน 4 คน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของครูผู้สอน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 1 4.17 
 หญิง 23 95.83 
 รวม 24 100.00 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
 ครูผู้ช่วย 9 37.50 
 คร ู 6 25.00 
 ครูช านาญการ 2 8.33 
 ครูช านาญการพิเศษ 1 4.17 
 ครูเชี่ยวชาญ 0 0.00 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ครูพิเศษ/พนักงานราชการ 6 25.00 
 รวม 24 100.00 

จากตารางที่ 1 ครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 95.83 ที่เหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ
04.17 และส่วนใหญ่เป็นครูผู้ช่วย  ร้อยละ 37.50 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาเป็นครูและครู
พิเศษ/พนักงานราชการ ร้อยละ 25 และครูช านาญการ ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

 1.2 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียน 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามภาคและเพศ 

จากตารางที่ 2  ข้อมูลของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและกทม. มากท่ีสุด 
ร้อยละ 35.79 รองลงมาอยู่ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.14 ภาคกลาง ร้อยละ 17.97
ภาคเหนือ ร้อยละ 12.96 และภาคใต้ ร้อยละ 14.14 ตามล าดับ 

ข้อมูลผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
1 ภาคเหนือ 88 12.96 
2 ภาคกลาง 122 17.97 
3 ภาคตะวันออกและกทม. 243 35.79 
4 ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ 130 19.14 
5 ภาคใต้ 96 14.14 
 รวม 679 100.00 
เพศ 
 ชาย 375 55.23 
 หญิง 304 44.77 
 รวม 679 100.00 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลการน าชุดการเรียนไปใช้ในการจัดการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.1 สภาพการน าไปใช้  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของการน าชุดการเรียนไปใช้จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
ข้อมูลการน าไปใช้ ร้อยละของการ

น าไปใช้ ใช้ ยังไม่ได้ใช้ 
หน่วยที่ 1 Welcoming 23 1 95.83 
หน่วยที่ 2 Staying in Touch 15 9 62.50 
หน่วยที่ 3 Going out 16 8 66.67 
หน่วยที่ 4 Selling and Buying 13 11 54.17 
หน่วยที่ 5 Applying for Jobs 9 15 37.50 
หน่วยที่ 6 Being on Duties 6 18 25.00 
หน่วยที่ 7 Getting to Know the Workplace 8 16 33.33 
หน่วยที่ 8 Reporting 1 23 4.17 

 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลสภาพการน าชุดการเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน พบว่า
โดยรวมครูผู้สอนได้น าไปใช้ทุกหน่วยการเรียนโดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Welcoming มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 95.83 รองลงมาเป็น หน่วยที่ 3 เรื่อง Going out ร้อยละ 66.67 หน่วยที่ 2 เรื่อง 
Staying in Touch ร้อยละ 62.50 หน่วยที่ 4 เรื่อง Selling and Buying ร้อยละ 54.17 หน่วยที่ 5 
เรื่อง Applying for Jobs  ร้อยละ  37.50  หน่วยที่ 7 เรื่อง Getting to Know the Workplace 
ร้อยละ 33.33  หน่วยที่ 6 เรื่อง Being on Duties ร้อยละ 25.00 และ หน่วยที่ 8 เรื่อง Reporting 
ร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

2.2 ข้อคิดเห็นต่อใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอน สรุปได้
ดังนี้ 
 (1) ด้านความชัดเจน โดยรวมครูผู้สอนเห็นว่าชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
มีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร สมรรถนะรายวิชา จุดประสงค์ และเนื้อหาวิชา มีการชี้แจงการใช้    
มีการก าหนดจุดประสงค์ มีเนื้อหา กิจกรรมชัดเจนสามารถน าไปใช้ได้ง่าย  
 (2) ด้านความถูกต้องและความเหมาะสม โดยรวมเห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา มีความกระชับเหมาะสมถูกต้อง และมีความเหมาะสมกับผู้เรียนตามช่วงวัยของ
ผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี และมีบางส่วนที่มีความผิดพลาดจากการพิมพ์ 
 (3) ด้านความครอบคลุม โดยรวมเห็นว่า ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      
มีเนื้อหา กิจกรรม ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตร และสถานการณ์ในปัจจุบัน และวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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 (4) ด้านความน่าสนใจ  โดยรวมเห็นว่า ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีการ
ออกแบบเนื้อหา กิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชุดการเรียน น่าสนใจ มีความทันสมัยด้วยระบบ
ลิงค์ข้อมูล และกิจกรรมจากแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น ช่วยดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้เรียนมากข้ึน บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน  
 (5) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยรวมเห็นว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีความ
ยากง่ายพอเหมาะ เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับผู้เรียน มีบางข้อที่ ค่อนข้าง
ง่าย และบางข้อยาก 
 (6) จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา โดยรวมส่วนใหญ่เห็นว่าชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร มีจุดเด่นในการน าเสนอสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย ใช้ง่าย สะดวก เพราะผู้เรียนใช้บนมือถือ 
ประหยัดกระดาษในการใช้แบบทดสอบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนได้มากกว่าเนื้อหาที่
ครูก าหนดตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  ครูผู้สอนสามารถสั่งงานและมอบหมายงานได้ล่วงหน้า
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้เช่นกัน เหมาะส าหรับทั้งผู้เรียนระบบทวิภาคี และผู้เรียนปกติ  
จุดที่ควรพัฒนา ควรแก้ไขความผิดพลาดของสื่อบางสื่อที่ยากเกินไปส าหรับการเรียนด้วยตนเองเช่น
การฟังบางประโยคพูดเร็วเกินไปผู้เรียนฟังไม่ทันหรือประโยคที่ยังไมถู่กต้อง 
 
 2.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของครูผู้สอนเกี่ยวกับชุดการเรียนและคู่ มือครูวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 ครูผู้สอนระบุว่าชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นสื่อที่ดีช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส าหรับคู่มือครู
เป็นสื่อที่ช่วยให้ครูใช้ชุดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

   

  ตอนที่  3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนและคู่ มือครู วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช2562 
  3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้ชุดการเรียน คู่มือครู และการ
นิเทศติดตาม 
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13 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 3.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้ชุดการเรียน  

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูชุดการเรียน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×̅ S.D. แปลผล 
ชุดการเรียนรู้วิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
1 ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า (ปก ค าน า สารบัญ)  4.17 0.76 มาก 

2 
ค าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
(วิธีการศึกษา ขั้นตอนการเรียนชุดการเรียน ขั้นตอนการเรียน
ระดับหน่วย) 

4.13 0.61 มาก 

3 การจัดแบ่งหน่วยเนื้อหาสาระ 8 หน่วยการเรียน 4.13 0.79 มาก 
4 ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียน 4.04 0.95 มาก 

5 
ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ในแต่ละหน่วยการ
เรียน 

4.17 0.76 มาก 

6 
กิจกรรมการที่บูรณาการสื่อดิจิทัลเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียน  

4.29 0.80 มาก 

7 
แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

4.33 0.70 มาก 

8 
ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย ( เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก)        

4.25 0.67 มาก 

9 
ประโยชน์ของชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ต่อผู้เรียน 

4.29 0.85 มาก 

10 
ประโยชน์ของชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ต่อครูผู้สอน 

4.41 0.77 มาก 

รวม 4.22 0.75 มาก 

จากตารางที่ 4 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ×̅ = 4.22 ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับ ได้แก่ ประโยชน์ของชุดการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ต่อครูผู้สอน  ×̅ = 4.41 รองลงมาคือ แบบประเมินตนเองก่อน
และหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ×̅ = 4.33  กิจกรรมการที่บูรณาการสื่อดิจิทัลเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียน ประโยชน์ของชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ต่อผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน  ×̅ = 4.29  และส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย (เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก)  ×̅ = 4.25 
ตามล าดับ 
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14 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 3.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้คู่มือครู  

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อคู่มือครู 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×̅ S.D. แปลผล 
คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1 
ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า (ปก ค าน า สารบัญ 
บทน า) 

4.25 0.73 มาก 

2 
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย
การเรียน 

4.04 0.75 มาก 

3 
ความสอดคล้องของแนวทางการน าไปใช้กับชุดการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

4.21 0.72 มาก 

4 
ความสอดคล้องของคู่มือครูกับชุดการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

4.13 0.79 มาก 

5 
ประโยชน์ของคู่มือครูส าหรับการใช้ชุดการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4.42 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.74 มาก 

จากตารางที่ 5 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ×̅ = 4.21 ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับ ได้แก่ ประโยชน์ของคู่มือครู
ส าหรับการใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ×̅ = 4.42  รองลงมาคือ ส่วนประกอบ
ตอนต้นหรือส่วนหน้า (ปก ค าน า สารบัญ บทน า)  ×̅ = 4.25 ความสอดคล้องของแนวทางการ
น าไปใช้กับชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ×̅ = 4.21 ตามล าดับ 
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15 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศติดตาม  

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูต่อ                        
               การนิเทศติดตาม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×̅ S.D. แปลผล 
ความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม 
1 ผู้นิเทศ (บุคลิกภาพ ความสามารถในการนิเทศ)  4.54 0.88 มากที่สุด 
2 เนื้อหาที่นิเทศ (ติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครู)  4.33 0.63 มาก 

3 กระบวนการนิเทศ (รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ) 4.54 0.58 มากที่สุด 

4 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ (แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม) 

4.38 0.76 มาก 

5 
การสะท้อนผลการนิเทศ (การให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ) 

4.42 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.71 มาก 

จากตารางที่ 6 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ×̅ = 4.44   
ซึ่งพบว่า มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ (รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ) และต่อผู้นิเทศ (บุคลิกภาพ 
ความสามารถในการนิเทศ) ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ×̅ = 4.54 รองลงมา ได้แก่ การ
สะท้อนผลการนิเทศ (การให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ)  ×̅ = 4.42  เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ (แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม)  ×̅ = 4.38 และเนื้อหาที่นิเทศ (ติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครู)   
×̅ = 4.33 ตามล าดับ 
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16 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดการเรียน 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ                        
               ชุดการเรียน (N=356) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

×̅ S.D. แปลผล 
1 ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า (ปก ค าน า สารบัญ) 3.98 0.95 มาก 
2 ค าชี้แจงการใช้ วิธีศึกษาชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทย 3.97 0.89 มาก 
3 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 4.03 0.92 มาก 
4 ความยาก-ง่าย ของเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3.92 0.87 มาก 
5 การเข้าถึงสื่อดิจิทัลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 4.04 0.94 มาก 
6 ภาพประกอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3.99 0.92 มาก 
7 กิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.05 0.92 มาก 

8 
แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

3.96 0.88 มาก 

9 
ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย (เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก)      

3.91 0.88 มาก 

10 ความสะดวกในการน าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.03 0.85 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.98 0.90 มาก 

จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ×̅ = 3.98 ซึ่งมีอันดับความพึงพอใจสามอันดับสูงสุดได้แก่ กิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ×̅ = 4.05 การเข้าถึงสื่อดิจิทัลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ×̅ = 4.04 
และความชัดเจนของเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับความสะดวกในการ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ×̅ = 4.03 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 

17 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 3.2.2 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดการเรียน 

ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการ 
       เรียนรู้ด้วยชุดการเรียน (N=356)        

รายการ 
ระดับการเรียนรู้ 

×̅ S.D. แปลผล 
1 หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3.81 0.92 มาก 

2 
การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายแนะน าตนเองและกล่าว
ขอบคุณ 

3.90 0.93 มาก 

3 
การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารสนทนาและจดบันทึก
ทางโทรศัพท ์

3.85 0.97 มาก 

4 การใช้ภาษาอังกฤษในการนัดหมายในโอกาสต่าง ๆ 3.74 0.98 มาก 

5 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งอาหารและการให้บริการใน
ภัตตาคาร 

3.73 0.99 มาก 

6 
การใช้ภาษาอังกฤษในการเชิญ การตอบรับและการปฏิเสธค า
เชิญในโอกาสต่าง ๆ 

3.79 0.99 มาก 

7 
การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบัตรเชิญหรือจดหมายเชิญใน
โอกาสต่าง ๆ 

3.75 0.99 มาก 

8 
การใช้ภาษาอังกฤษในการกล่าวอวยพรหรือการแสดงความ
ยินดีในโอกาสต่าง ๆ 

3.81 0.94 มาก 

9 การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3.91 0.98 มาก 

10 
ประโยชน์ของชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ต่อผู้เรียน 

3.98 0.94 มาก 

 3.82 096 มาก 

จากตารางที่ 8 ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ×̅ = 3.82 ซึ่งมีอันดับสูงสุดสามอันดับได้แก่ ประโยชน์ของชุดการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อผู้เรียน ×̅ = 3.98 รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ×̅ = 3.91 การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายแนะน าตนเองและกล่าว
ขอบคุณ ×̅ = 3.90 ตามล าดับ 

 

 

 

 



 

  

ศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ  

 

18 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

9. ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศติดตาม 
 จากการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
ผู้เรียนระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2562 ได้ข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

(1) ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ 
โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่มีให้ใช้ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนในระบบทวิภาคี ดังนั้นสถานศึกษา หรือครูผู้สอนที่จะน า ไปใช้    
ควรมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องเช่น คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

(2) ผลจากการนิเทศติดตามพบว่าครูส่วนใหญ่น าชุดการเรียนและคู่มือครูไปใช้ และเห็นว่าเป็น 
สื่อที่ดี มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียนในระบบทวิภาคี และ มี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าการนิเทศช่วยส่งเสริมแนะน าครูให้ใช้
ชุดการเรียนและคู่มือครูให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่น าชุดการเรียน
และคู่มือครูไปใช้จึงควรมีการอบรมครูผู้สอนก่อนน าไปใช้จริง และมีการนิเทศติดตามการใช้ด้วยเพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจและช่วยเหลือแนะน าให้ครูใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3) ผู้เรียนที่ใช้ชุดการเรียนในครั้งนี้ มีลักษณะการน าไปใช้ทั้งในห้องเรียนและผู้เรียนน าไป 
ศึกษาเองตามความเหมาะสมของศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงได้ข้อสรุปว่าชุดการเรียนใช้ได้ทั้งครูผู้สอนที่
สามารถน ามาใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้  และผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองได้ ดังนั้นควรมีการศึกษาและพัฒนาสื่อส าหรับผู้เรียนระบบทวิภาคีในลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืน
ต่อไป 

(4) ครูผู้สอนควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในเชิงเปรียบเทียบก่อนและ 
หลังการใช้ชุดการเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปได้ 

(5) ควรมีการขยายผลการใช้ชุดการเรียนส าหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่แบบทวิภาคี เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน 
การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษากลุ่มอื่นต่อไป 

10. ภาคผนวก 

10.1 ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศติดตาม 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

 

            
 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

              

      
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

      
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

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

 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 

      
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  จังหวัดทุมธานี 
 

      
 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

      



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  จังหวัดพะเยา 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

      
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
 

      



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

      
 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

      
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

      
 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
 

      



ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ  จังหวัดศรีษะเกษ 

 

      
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
 

      
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

      
 

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
 

      
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

      



ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  2562  
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