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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงคณุภาพมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วม

พฒันา หลงัเข้าร่วมโครงการพฒันาทกัษะการสอนของผู้สอนชาวตา่งประเทศท่ีสอนแบบ Active Learning และการใช้ video 

clips และเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนก่อนและหลงัโครงการกลุม่ตวัอยา่งคือ

ครูผู้ปกครองและนกัเรียนโรงเรียนเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยการเจาะจง หลงัด าเนินโครงการนกัเรียนมีทกัษะการสื่อสารเพิ่มขึน้ 

ผู้สอนชาวตา่งประเทศสามารถสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clipsได้ ครูชาวไทย และผู้ปกครองพอใจผู้สอน

ชาวตา่งประเทศหลงัการด าเนินโครงการสงูกวา่ก่อนเร่ิมโครงการ  

ค าส าคัญ: การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร,Active learning, video clips  

 

Abstract  

 The purpose of this qualitative research was to improve students' communication skills in English, develop 

teaching skills for foreign teachers who teach English  using active learning and   video clips and compare the 

satisfaction of Thai teachers and parents of the school before and after the project. The sample group were teachers. 

parents and students of SatitRuamPattana School. Sample was purposively selected. After completing the project, 

students have increased communication skills. Foreign teachers can use   Active Learning and video clips. Thai 

teachers and parents are more satisfied with foreign teachers after the project implementation than before the 

project.  

Keywords: communication skills in English, Active learning, video clips 
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บทน า  

 ปัจจบุนัการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจ าวนั 

เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร การศกึษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ

เข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสยัทศัน์ของชมุชนโลกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ตได้ท าโครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการ

พฒันาระบบการจดัการศกึษาภาคภาษาองักฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครกบัโรงเรียนใน

สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ตได้ด าเนินการพฒันาผู้สอนชาวตา่งประเทศในระดบัอนบุาลโดยใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning นอกจากนีย้งัพฒันาการสอนโดยใช้ video clips อีกด้วยเน่ืองจากส าหรับสถานการณ์ช่วงโควิด19 

ผู้วิจยัสนใจในการพฒันาการเรียนการสอนของผู้สอนชาวตา่งประเทศให้จดักิจกรรมแบบ Active Learning และการสอนโดยใช้ 

video clips ในช่วงโควิด 19  จงึด าเนินการจดัท าวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศ

ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 :กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วม

พฒันา จงัหวดัภเูก็ต 

 

การตรวจเอกสาร  

 แนวคิดที่น ามาใช้ในการพฒันาโครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพฒันาระบบการจดัการศกึษาภาคภาษาองักฤษ 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ตใช้แนวคิด

เชิงตรรกะ (Logic Model) ซึง่เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องสมัพนัธ์ระหว่างทรัพยากร กิจกรรมในโครงการวิจยั และผลที่

เกิดขึน้จาก การด าเนินงานโครงการวิจยั 

 1.ทรัพยากรในโครงการวิจยั (Inputs) ประกอบด้วย 1) ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ต (ก่อนเร่ิมโครงการ) 2) ความรู้ในเนือ้หาสาระที่สอนและวิธีการจดัการเรียนการ

สอนของครูชาวตา่งประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clips 

 2.ด้านกระบวนการด้านกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการวิจยั ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมในการจดัการเรียน

การสอนของครูชาวตา่งประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clips  2) กิจกรรมการนิเทศติดตามโดยผู้ เช่ียวชาญ   

 3. ด้านผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 1) พฒันาการด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารของนกัเรียน 2) พฒันาการด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้อง MEP และ 3) 

ความพงึพอใจที่มีตอ่โครงการวิจยั ของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูต่างๆจากงานวิจยัของ (อนสุิษฐ์ พนัธ์กล ่า,2560,ยวุดี อยูส่บาย,2563,สดุาวรรณ โคตร

เนตร ,2562,Paul J White,2015)ซึง่สว่นใหญ่ท างานวิจยัในด้าน Active learning และงานวิจยัในด้าน video clipsคือยพุดี หิน

เธาว์ (2550) กิตติพงษ์ ศิริพงษ์ (2558)A McNulty (1992) และ Peter Shea (2000) 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการ

วิจยัครัง้นี ้(Figure 1)  
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Figure 1 Research theoretical concept 

 

วธีิการด าเนินการวจิัย  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ประกอบดว้ย 1) ผูท้รงคณุวฒิุดา้นการสอนคณิตศาสตร์ ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ดา้น

การสอนภาษาองักฤษและดา้นการสอนเด็กปฐมวยั จ านวน 4 คน 2) นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล  1- 3 จ านวนทัง้ส้ิน  307  คน  

กลุ่มเปา้หมายทีเ่ป็นผูใ้หข้้อมูลดา้นกระบวนการในการด าเนินงานโครงการวิจยั ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒิุดา้นการสอน

คณิตศาสตร์ ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ดา้นการสอนภาษาองักฤษ และด้านการสอนเด็กปฐมวยั จ านวน 4 คน และผู้

ประสานงานโครงการ จ านวน 1 คน กลุ่มเปา้หมายทีเ่ป็นผูใ้หข้้อมูลดา้นผลทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการวิจยั 

ประกอบดว้ย  1) ครูผูส้อนชาวไทย จ านวน 10 คน 2) นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล  1- 3 จ านวนทัง้ส้ิน  307 คน  3) ผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล  1- 3 จ านวนทัง้ส้ิน  307  คน   

 

 

Inputs Process Outputs 

-Students' 

communication skills in 

English before learning  

-Content and technique 

for teaching  

 

 

-Active Learning and 

Video clips 

-Supervision for 

foreign teachers 

-Students' communication 

skills in English improve 

-Foreign teachers  use Active 

Learning และ Video clips   

-Satisfaction of Thai teachers 

and parents of the school 

after the project. 



4 
 

เคร่ืองมือในการวิจยั 

 

1. แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ  (KU Pre-test/Post-test) เพือ่ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใน

โครงการหลกัสูตร EP ( English Program)  2.แบบการนิเทศผูส้อนชาวต่างประเทศของผูท้รงคณุวฒิุ 3.แบบประเมินความพึง

พอใจของโครงการโดยครู 4.แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้กครอง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1.แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ  (KU Pre-test/Post-test) เพือ่ใชป้ระเมินผลการ

เรียนรู้ของนกัเรียนในโครงการหลกัสูตร EP ( English Program)จะเก็บข้อมูลก่อนและหลงัร่วมโครงการ2.แบบการนิเทศผูส้อน

ชาวต่างประเทศของผูท้รงคณุวฒิุจะประเมินทกุเดือนเดือนละ 1 ครัง้ ประเมินชาวต่างประเทศคนละ 3 ครัง้ต่อภาคเรียน   3.

แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครูประเมินผูส้อนชาวต่างประเทศก่อนและหลงัร่วมโครงการ 4.แบบประเมินความ

พึงพอใจของโครงการโดยผูป้กครองประเมินผูส้อนชาวต่างประเทศก่อนและหลงัร่วมโครงการ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1.แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ  (KU Pre-test/Post-test)ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่และค่าเฉลีย่ที่

เพ่ิมข้ึน 2.แบบการนิเทศผูส้อนชาวต่างประเทศของผูท้รงคณุวฒิุจะประเมินเนือ้หารายบคุคลเป็นการประเมินตามเนือ้หาเชิง

คณุภาพ 3.แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครูประเมินผูส้อนชาวต่างประเทศก่อนและหลงัร่วมโครงการวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่ 4.แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้กครองวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย 

 ในการน าเสนอผลการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 :กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้

 

1. การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาหลงัเข้าร่วมโครงการ 

 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19:กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ต การพฒันาทกัษะการใช้
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ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเข้าร่วมโครงการสงูขึน้กวา่ก่อนเร่ิมโครงการทกุชัน้เรียน  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของ

นกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาของนกัเรียนชัน้อนบุาล 1  หลงัการเรียนพบวา่ นกัเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือชัน้

อนบุาล  1/1 ,1/2,1/3 และ 1/4  ชัน้อนบุาล 1/4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 10.00ชัน้อนบุาล 1/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยต ่าสดุ

เทา่กบั 8.66  ชัน้อนบุาล 1/3 มีคา่เฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึน้สงูสดุคือ 2.75  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.

สาธิตร่วมพฒันาของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2  หลงัการเรียนพบวา่ นกัเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือชัน้อนบุาล  2/1 ,2/2,2/3 

และ 2/4  ชัน้อนบุาล 2/1 มีผลการเรียนเฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 9.68 ชัน้อนบุาล 2/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยต ่าสดุเทา่กบั 9.11 และ ชัน้

อนบุาล 2/1มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึน้สงูสดุคือ 4.84ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาของ

นกัเรียนชัน้อนบุาล 3  หลงัการเรียนพบวา่ นกัเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือชัน้อนบุาล  3/1 ,3/2,3/3 และ 3/4  ชัน้อนบุาล 

3/1 มีผลการเรียนเฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 10.00 ชัน้อนบุาล 3/2 มีผลการเรียนเฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 9.00 และ ชัน้อนบุาล 3/1มีคา่เฉล่ีย

แตกตา่งเพิ่มขึน้สงูสดุคือ 3.31   จากผลการพฒันาภาษาองักฤษดงักลา่ว สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดาวรรณ โคตรเนตร (2562)   

ได้ศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบรูณาการการใช้เทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้วยทบัทนัวิทยาคมพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียน

ภาษาองักฤษหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียน และสอดคล้องกบังานวิจยัของเสาวนีย์ อินทรพล (2558) ได้ศกึษาการใช้การ

เรียนรู้แบบActive leaning เพ่ือพฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษและทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียนพบวา่ ผล

การศกึษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัการใช้การเรียนรู้เชิงรุก Active Leaningเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษสงูกวา่ก่อนการเรียน นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านและมีทกัษะกระบวนการคิด 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของธีรนนัท์ ศรีวิทศัน์และคณะ (2563)    ได้ศกึษาการจดัการเรียนรู้โดยการประยกุต์ใช้วิดีโอ

บนยทูปูร่วมกบัแนวคิดการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสารเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง และพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนทกัษะการฟังและการพดูหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียน นอกจากนีน้กัเรียน

ยงัมีความคิดเห็นวา่การใช้วิดีโอบนยทูปูร่วมกบัแนวคิดการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสารเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง และพดู

ภาษาองักฤษมีประโยชน์แก่นกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 

2. การพฒันาผูส้อนชาวต่างประเทศทีส่อนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา ใหมี้ความรู้ในเนือ้หาสาระทีส่อนและวิธีการ

จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช ้video clips      

 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19:กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ตผู้วิจยัพบวา่ การพฒันา

ผู้สอนชาวตา่งประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา ให้มีความรู้ในเนือ้หาสาระที่สอนและวิธีการจดัการเรียนการสอน

แบบ Active Learning และการใช้ video clips   มีผลดีตอ่การสอนของผู้สอนชาวตา่งประเทศสอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติ

พงษ์ศิริพงษ์ (2558) ได้ศกึษาการพฒันาวีดิทศัน์ภาพเคลื่อนไหว เร่ือง ค าบพุบทภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
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ท่ี 6 โรงเรียนอนบุาลบรีุรัมย์พบวา่หลงัการเรียนนกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของ Paul J White   (2015) ได้ศกึษายทุธวิธีเพ่ือการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเปลี่ยนทศันคติ

และพฤติกรรมในการเรียนการสอนวิจยัในบริบททางการศกึษาพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีเรียนรู้แบบ Active Learning มีการ

พฒันาในเนือ้หาที่เรียนและพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและช่วยตรวจสอบความเข้าใจผิด นกัเรียนสว่น

ใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่เรียนรู้ได้ดีกวา่วิธีอ่ืนๆ จากงานวิจยัของ A McNulty (1992) ได้ศกึษาการใช้ video clips เพ่ือ

พฒันาการเรียนภาษาองักฤษพบวา่ นกัเรียนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษ ได้ท ากิจกรรมภาษาองักฤษจาก video clips นอกจากนี ้

นกัเรียนยงัได้พฒันาส าเนียงภาษาองักฤษและการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษอีกด้วยสอดคล้องกบังานวิจยัของPeter Shea 

(2000) ได้ศกึษาการใช้ Video ท่ีโต้ตอบเพ่ือพฒันาการเรียนภาษาพบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิและแรงจงูใจในการเรียนเพิ่มขึน้ 

นกัเรียนพฒันาการท าใบงานและการเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนชาวไทย และผูป้กครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาก่อนและหลงั

โครงการ 

 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19:กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ตผู้วิจยัพบวา่การ

เปรียบเทียบความพงึพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาก่อนและหลงัโครงการ 

ครูผู้สอนชาวไทยและผู้ปกครองเหน็วา่หลงัการเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจผู้สอนชาวตา่งประเทศสงูขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วม

โครงการ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ขจิต ฝอยทอง (2546)ได้เผยแพร่งานวิจยัทนุจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาติ เร่ือง การศกึษาแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษโดยวิทยากรชาวตา่งประเทศในท้องถ่ินของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จงัหวดักาญจนบรีุ พบวา่ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมได้สนกุสนาน นกัเรียนมี

ความสขุกบัการเรียน นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียน งานวิจยัของ Lori Xingzhen Gao 

(2020) ได้ศกึษาการรับรู้การสอนออนไลน์ของผู้สอนชาวตา่งประเทศช่วง COVID 19 พบวา่ ผู้สอนชาวตา่งประเทศเข้าใจความ

ต้องการของนกัเรียน เข้าใจการสอนออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน ได้ประยกุต์การสอนในชัน้เรียนปกติมาเป็นสอนออนไลน์

ได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของ Richard Watson Todd (2019) ได้ศกึษาทศันคติของผู้ เรียนตอ่ผู้สอนชาว

ตา่งประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและไมใ่ช่เจ้าของภาษาพบวา่ ทัง้ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาและไมใ่ช่เจ้าของภาษาจดักิจกรรม

การสอนได้ดี ผู้ปกครอง ครูพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ภาษาองักฤษของ นกัเรียน 

 

 

 



7 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 โดยสรุปการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอนชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 :กรณีศกึษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ตการพฒันาทกัษะ

การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาหลงัเข้าร่วมโครงการสงูกวา่ก่อนเร่ิมโครงการ 

การพฒันาผู้สอนชาวตา่งประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาให้มีความรู้ในเนือ้หาสาระที่สอนและวิธีการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clips เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของ

ครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาหลงัเข้าร่วมโครงการมีคา่เฉล่ียสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคณุ ครู ผู้ปกครองและนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ตท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ขอบคณุคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของศนูย์วิจยัและนวตักรรมทางการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครท่ีสนบัสนนุในการท าวิจยัให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
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