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บทที่ 1 

 บทน า  
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสยัทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาผู้เรยีนให้เข้าใจ

ตนเองและผู้อื่นดีขึ้น ไดเ้รียนรู้ถึงความแตกต่างดา้นภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครอง มีเจตคติที่ดีและสื่อสารได้ นอกจากน้ียังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่าย และกว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  

 ภาษาอังกฤษน้ันจะมีสาระการเรยีนรู้ที่ประกอบไปด้วย 1.ภาษาเพือ่การสื่อสาร โดยมีสี่ทักษะคือ การฟัง พูดอ่านและ

เขียน การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 2. ภาษาและวัฒนธรรม คือใช้ภาษาอังกฤษตาม

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 

แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 4.ภาษากับความสมัพันธ์กับชมชนและโลก ใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกห้องเรียน ชุมชน

และสังคมใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครือ่งมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพแลการเรยีนรู้กับสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ :1-2)  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา17 และมาตรา 45 (8)  ข้อ 11 การจัดการศึกษาประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบิหาร

ส่วนจังหวัดภเูก็ต มีแนวทางการสง่เสริมและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนในภูเก็ตมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

เน้นการร่วมมือกับเจ้าของภาษาซึง่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดภูเกต็  

 ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้จดัโครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาค

ภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนกับโรงเรยีนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูก็ตซึ่งเป็น

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร EP ,IEP และ MEP โดยผู้สอนชาวต่างประเทศได้พัฒนาการจัดหลักสตูรของโรงเรียนคือได้

วิเคราะหห์ลักสูตร การจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง การจดัการเรยีนการสอน เทคนิคการสอน 

รวมไปถึงการใช้สื่อการสอนประกอบการเรียนรู้ โดยชาวต่างประเทศจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนดังต่อไปนี้  

 1.โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรยีบ (ตันติโกวิทบ ารุง) โดยชาวต่างประเทศจดัการเรียนการสอนในช้ันอนุบาลในวิชา

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาและพละศึกษา และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาและพละศึกษา 
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 2.โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต โดยชาวต่างประเทศจดัการเรียนการสอนในช้ันอนุบาลโดยเสรมิทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 3.โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ( 2502 ) ชาวต่างประเทศจัดการเรยีนการสอนในช้ันอนุบาลโดยเสรมิทักษะและ

ประสบการณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การงาน

อาชีพและวิทยาศาสตร ์

 4.โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ชาวต่างประเทศจัดการเรียนการสอนในช้ันอนุบาลโดยเสริมทักษะและประสบการณ์ในวิชา

ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์

 5.โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ชาวต่างประเทศจดัการเรียนการสอนในช้ันอนุบาล 1-3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   

โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูก็ตได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดท า

โครงสร้างการจดัการเรียนรู้และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรบัช้ันอนุบาลศึกษาถึงช้ัน

มัธยมศึกษา และหลักสูตร EP ( English Program) ส าหรับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1-3 และ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-  6  2) คัดเลือก

ผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคณุสมบตัิและคณุวุฒิที่ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบข้อปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 3) จัดฝึกอบรม

ให้กับผู้สอนชาวต่างประเทศด้านการจัดการเรยีน      การสอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์หลักสตูร การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง วิธีการสอน เทคนิคการสอน การเลือกใช้สื่อการเรยีนรู ้ สภาพแวดล้อมทางสังคมของ

นักเรียน        ครูและชุมชนท้องถิ่นของไทย กิจกรรมเสริมหลกัสูตรการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ

เตรียมความพร้อมให้แก่ผูส้อนชาวต่างประเทศเกิดความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในประเทศไทย 4) จัดท าแบบประเมินความสามารถทางวิชาการ      (Pre-test/Post-test) เพื่อใช้

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการหลักสตูร MEP (Mini English Program) IEP และ EP ( English Program)  5) ท า

การนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีประจ าอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ภาคเรียนละ 3 

ครั้งต่อครู 1 คน 6) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ครผููส้อนชาวไทย และผู้บรหิาร และ 7) น าผลการ

เรียนรู้ของนักเรียน และผลทีไ่ด้รับจากการนิเทศและตดิตามผลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูรเพื่อท าการอบรมในครั้งต่อไป 

รวมถึงจัดท ารายงานผลการวิจัยและพัฒนาผูเ้รียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกับโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเกต็ได้ด าเนินการพัฒนาผู้สอน 
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ชาวต่างประเทศในระดับอนุบาลให้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศจาก

การนิเทศในแตล่ะปีการศึกษา นอกจากนี้ยังพัฒนาการสอนโดยใช้ video clip อีกด้วย  ท าให้การจัดการเรยีนการสอนของผู้สอน

ชาวต่างประเทศในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนามีการพัฒนาและใช้สื่อการสอนเหมาะส าหรับสถานการณ์ช่วงโควิด  

 จากเหตผุลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจในการพัฒนาการเรยีนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศใหจ้ัดกิจกรรมแบบ 

Active Learning และการสอนโดยใช้ video clip ในช่วงโควิด 19  จึงด าเนินการจดัท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 

;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต 

2. ค าถามการวิจัย  

 1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ก่อนเริ่มโครงการฯ เป็นอย่างไร  

 2. ผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนโรงเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip อย่างไร   

  3. กิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ช่วยพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip ของครูชาวต่างประเทศอย่างไร  

 4. นักเรียนในโรงเรียนอบจ.สาธิตรว่มพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เป็นอย่างไร  

5.ครูผูส้อนชาวไทย  และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา มีความพึงพอใจต่อโครงการอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการ 

 2. เพื่อพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip        

 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาก่อนและหลัง
โครงการ 
 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

4 
 

   

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้ทราบผลการประเมิน ผลที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานโครงการฯ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 2.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทราบผลการประเมินโครงการที่ครอบคลุมการสอน การนิเทศ การจัดการสอนของผู้สอนชาว

ต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clip ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

5.  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ขอบเขตด้านแนวคิดในการพัฒนาโครงการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน
ประชากร และขอบเขตด้านระยะเวลา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 5.1 ขอบเขตด้านแนวคิดในการพัฒนาโครงการวิจัย 

 แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาโครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ใช้
แนวคิดเชิงตรรกะ (Logic Model) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร กิจกรรมในโครงการวิจัย และ
ผลที่เกิดขึ้นจาก การด าเนินงานโครงการวิจัย 
  1.ทรัพยากรในโครงการวิจัย (Inputs) ประกอบด้วย 1) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ก่อนเริ่มโครงการ) 2) ความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครูชาวต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clip 
  2.ด้านกระบวนการด้านกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอนของครูชาวต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clip  2) กิจกรรมการนิเทศติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญ   

  3. ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน 2) พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง MEP และ 3) ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อโครงการวิจัย ของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง 
 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1.เนื้อหาสาระท่ีน ามาใช้ในการวิจยั เป็นไปตามรูปแบบการวิจัยโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ ประกอบด้วย ทรัพยากร (Inputs) 

กระบวนการในการด าเนินงานโครงการ (Process) และผลที่เกิดขึ้น (Outputs)   

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการวิจัย อย่างน้อย 1 ประเด็น คือ  

    1) บทบาทของสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย การก ากับตดิตาม ให้โครงการฯ ด าเนินได้ตามแผนที่วางไว้ 

รวมทั้งน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

 

 

 
 

 

ทรัพยากรการวิจัย 

(Inputs) 

กระบวนการวิจัย 

 (Process) 
ผลผลติการวิจัย 

 (Outputs) 

 ทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารของนกัเรียน(ก่อน

เร่ิมโครงการ) 

 ความรู้ในเนือ้หาสาระที่

สอนและวธีิการจดัการ

เรียนการสอนผู้สอนชาว

ตา่งประเทศ 

 

 

 การจดัการเรียนการสอน

ของผู้สอนชาวตา่งประเทศ

โดยใช้กิจกรรม Active 

Learning และ Video 

clip   

 กิจกรรมการนิเทศติดตาม

การจดัการเรียนการสอนโดย

ผู้ทรงคณุวฒิุ 

 

 พฒันาการด้านทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของ

นกัเรียน 

 พฒันาการด้านการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของผู้สอนชาว

ตา่งประเทศโดยใช้กิจกรรม 

Active Learning และ 

Video clip   

  ความพงึพอใจที่มีตอ่โครงการของ

ครูผู้สอนชาวไทย  และผู้ปกครอง  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

6 
 

5.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 5.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านทรัพยากร ประกอบด้วย  
             1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ และด้านการสอนเด็กปฐมวัย จ านวน 4 คน  
             2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1- 3 จ านวนทั้งสิ้น  307  คน   
 5.3.2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านกระบวนการในการด าเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และด้านการสอนเด็กปฐมวัย จ านวน 4 คน และผู้
ประสานงานโครงการ จ านวน 1 คน  

 5.3.3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วย  
    1) ครูผู้สอนชาวไทย จ านวน 10 คน  
    2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1- 3 จ านวนทั้งสิ้น  307 คน   
    3) ผู้ปกครองนักเรียนระดับชัน้อนุบาล  1- 3 จ านวนท้ังสิ้น  307  คน   

5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมการด าเนินงานโครงการในรอบปีงบประมาณ 2563 เริ่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต หมายถึงการด าเนินการ

พัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศในโครงการ EP (English Program) ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัด

ภูเก็ต โดยด าเนินโครงการภายใต้โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยศึกษา 1) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ก่อนเริ่มโครงการ) 2) ความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clip  3) กิจกรรมการนิเทศติดตามโดย

ผู้เชี่ยวชาญ  4) ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการวิจัย ของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

7 
 

   

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning
และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณศีึกษาโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้  

 1.หลักสูตรการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

 2.หลักสูตรการจัดการเรยีนการสอนของช้ันอนุบาลโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา 

 3.การสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศ 

 4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 5.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ video clips 

 6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
video clips 

 7.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูส้อนชาวต่างประเทศ  

1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning
และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา จังหวัดภูเกต็ ผู้วจิัยศกึษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้  

 ภาษาอังกฤษน้ันจะเป็นทักษะและเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษมีความส าคัญกับการศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาผู้เรยีนให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างดา้นภาษา ขนบธรรมเนียม  
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ประเพณีความคดิ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง มเีจตคติทีด่ีและสื่อสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆได้ง่าย นอกจากน้ียังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่าย และกว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาอังกฤษน้ันจะมีสาระการเรยีนรู้ที่ประกอบไปด้วย 1.ภาษาเพือ่การสื่อสาร โดยมีสี่ทักษะคือ การฟัง พูดอ่านและ
เขียน การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารการแสดงความรูส้ึกและความคิดเห็น 2. ภาษาและวัฒนธรรม คือใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 4.ภาษากับความสมัพันธ์กับชมชนและโลก ใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกห้องเรียน ชุมชน
และสังคมใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครือ่งมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพแลการเรยีนรู้กับสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ :1-2) 
 

2.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของชั้นอนุบาลโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจยัได้ก าหนดหลักสตูร
การจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ไว้ดังตอ่ไปนี้ 
1. โครงสร้างการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ไดด้ าเนินการจัดท าเอกสารโครงสร้างการ
จัดการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรปกติ Normal Program และเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรูซ้ึ่งเป็นคู่มือการใช้โครงสร้างการจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วยแบบเรียนท่ีจะใช้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแบบฝึกหัด
เสรมิ และคู่มือครูที่ประกอบด้วย ข้อแนะน าการจัดการเรียนรูแ้ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการด าเนินการยกร่าง
โครงสร้างการจดัการเรียนในหลักสูตรปกติ (Normal Program)ประกอบด้วย 1 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นอนุบาล 1 ประกอบด้วย 2 รายวิชา คือ อังกฤษและ คณิตศาสตร์ และ ในระดับชั้น
อนุบาล 2 ประกอบด้วย 3 รายวิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น         9 
ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดหลักการโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
ส าหรับห้องเรียนหลักสตูรภาษาอังกฤษบูรณาการให้เกิดความสอดคล้องกับจุดหมายของการศึกษาในระดับชาติและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ขั้นตอนที2่น าผลการสังเคราะห์ความต้องการจ าเป็นซึ่งเป็นข้อมูลทีไ่ด้มาจากการสนทนากลุม่ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและอาจารย์ชาวไทยผูท้ าหน้าที่ประสานงานมาประกอบในการยกร่างโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงสร้างการจัดการเรยีนรูส้ าหรับโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา   

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดผลการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการ

ของโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส าหรับห้องเรียนหลักสตูรภาค
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ภาษาอังกฤษ (English Program) ตลอดจนวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรยีนรู้กับมาตรฐานหลักสูตรและตัวช้ีวัดตาม

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ขั้นตอนที่ 5 จัดโครงสร้างการจัดการเรยีนรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ส าหรับ

ห้องเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ให้เหมาะสมกับการสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเนื้อหาส าหรับท้ัง 3 

รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนและการก าหนดการท างานของผู้สอนชาวต่างประเทศ

เป็น 3 ระดับความรู้ คือ ระดับอนบุาล 1 และ ระดับช้ันอนุบาล 2และอนุบาล 3  

ขั้นตอนที่ 6 จัดการประชุมผู้สอนชาวต่างชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการการจัดการเรียนรู้โดยมี

เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์และแผนการจดัการเรียนรูร้ายหน่วยท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันท้ังโครงการสองภาษาส าหรับ

ห้องเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 

ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดให้มีผู้ทรงคณุวุฒิเข้าท าการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยท าการศึกษาและตรวจสอบเอกสารตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแก่ผูส้อนชาวต่างชาตใินด้านการก าหนดเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนประจ าหน่วย การก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การจัดการเรยีนการสอนแต่ละครัง้ที่ท าการสอนหรือแตล่ะหน่วยเรยีน และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ส าหรับห้องเรยีนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 
  ขั้นตอนที่ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรกึษาในการเลือกยุทธศาสตร์การสอน วิธีการประเมินใหเ้หมาะสมกบันักเรียน เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส าหรับห้องเรยีนหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ 
(English Program)   

ขั้นตอนที่ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ชาวไทยผู้ท าหน้าที่ประสานงานร่วมกันประเมินการท างานของผู้สอน
ชาวต่างชาติเพื่อการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
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2.แบบเรียนและแบบฝึกหัด 

ระดับอนุบาล 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

EP อนุบาล.

1 

อังกฤษ PEOPLE AND PLACES AROUND US 

KINDERGARTEN LEVEL 1 

  อังกฤษ SURROUNDINGS AROUND US KINDERGARTEN 

LEVEL 1 

  อังกฤษ NATURE AROUND US KINDERGARTEN LEVEL 1 

  วิทยาศาสตร์ THINK BIG : ALL ABOUT ME KINDERGARTEN 

LEVEL 1 

  คณิต Math Book 1 

  คณิต Activities Book 1 

  วิทยาศาสตร์ THINK BIG : SCIENCE BOOK 1 

  คณิต Master Math Skills Book 1 

  คณิต Number Skills Basic  

EP อนุบาล.

2 

อังกฤษ PEOPLE AND PLACES AROUND US 

KINDERGARTEN LEVEL 2 

  อังกฤษ SURROUNDINGS AROUND US KINDERGARTEN 

LEVEL 2 

  อังกฤษ NATURE AROUND US KINDERGARTEN LEVEL 2 

  วิทยาศาสตร์ THINK BIG : ALL ABOUT ME KINDERGARTEN 

LEVEL 2 

  คณิต THINK BIG : MATH BOOK 3 

  คณิต Activities Book 3 

  คณิต Master Math Skills Book 2  
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EP 3 อังกฤษ Begin to Write Book 2 

 คณิต Number Skills Book 1 

 วิทยาศาสตร์ THINK BIG : SCIENCE BOOK 2 

อนุบาล.

3 

อังกฤษ PEOPLE AND PLACES AROUND US KINDERGARTEN 

LEVEL 3 

 อังกฤษ SURROUNDINGS AROUND US KINDERGARTEN 

LEVEL 3 

 อังกฤษ NATURE AROUND US KINDERGARTEN LEVEL 3 

 วิทยาศาสตร์ THINK BIG : ALL ABOUT ME KINDERGARTEN LEVEL 3 

 

 
 

 

 

 

 วิทยาศาสตร์ THINK BIG : SCIENCE BOOK 4 

 คณิต THINK BIG : MATH BOOK 5 

 คณิต 
Activities Book 5 

 อังกฤษ 
Begin to Write Book 4 

 คณิต 
Master Math Skills Book 4 

 คณิต 
Number Skills Book 2 
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3. จุดมุ่งหมายของโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรภาคปกติ (Normal Program) ของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วม
พัฒนา สู่การปฏิบัติในปีพุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผู้สอนต้องพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาทักษะต่าง ๆอันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียน 
 1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผูเ้รียนมีความส าคัญทีสุ่ด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยดึประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรยีน กระบวนการจัดการเรยีนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม 
 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ผู้เรยีนจะต้องอาศัยกระบวนการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครือ่งมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู้
เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้กระบวนการคดิ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปญัหากระบวนการเรยีนรู้จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการกระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง  
   

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านีเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนาเพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ี บรรลเุป้าหมายของหลักสตูรปกติ (Normal Program) ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนทั้งชาวไทยและผูส้อนชาวตา่งประเทศ ต้องศึกษาเอกสารคูม่ือท่ีคณะกรรมการจัดการเรยีนการสอนโครงการสองภาษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ได้จดัท าเป็นแนวปฏิบตัิ อันประกอบด้วย หลักสตูรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรยีนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค
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การสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นเป้าหมายที่ก าหนด 

4. บทบาทของผู้สอนชาวไทย ผู้สอนชาวต่างประเทศ และผู้เรียน 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนมีคณุภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรปกติ (Normal Program) ของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 
(วันครู 2502) ทั้งผู้สอนและผู้เรยีนควรมีบทบาทดังนี ้

4.1 บทบาทของผู้สอนชาวต่างประเทศ 
               1) ศึกษาวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมลูมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ
ของผูเ้รียน 
               2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทีเ่ป็นความคิดรวบยอด หลักการ
และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
               3) ออกแบบการเรยีนรู้และจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน า
ผู้เรยีนไปสู่เป้าหมาย 
               4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้ 
               5) จัดเตรียมและเลอืกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
               6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 
              7) วิเคราะหผ์ลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรยีน รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
  
  

4.2 บทบาทของผู้สอนชาวไทย 
               1) ก าหนดเปา้หมาย วางแผน และรบัผิดชอบการเรยีนรู้ร่วมกับผู้สอนชาวต่างประเทศ 
               2) สนับสนุนการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่ขัดบรรยากาศการ
เรียนรู ้
               3) มีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
              4. 3 บทบาทของผู้เรียน 
                     1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                     2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถามคิดหาค าคอบหรือหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
                     3) ลงมือปฏิบตัจิริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่างๆ 
                     4)มีปฏสิัมพันธ์ท างานท ากิจกรรมร่วมกับกลุม่และคร ู
                     5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4..กิจกรรมการเรียนรู้ของระดับปฐมวัย 

เน้นความส าคัญของเนื้อหาดา้นภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ในการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็น มี

ขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบและชดัเจน  4  ขั้นตอน  ซึ่งแต่ละขั้นมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  ท าให้เกิดการเรียนรู้เตม็ศักยภาพ

อย่างมีความสุข 

1.ขั้นน ากิจกรรม (Introduction) หมายถึง  ขั้นจัดกิจกรรม แนะน า Core Language  โดยผ่านเรือ่งราวในเอกสารการ
สอน  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกจินตนาการทางภาษาผา่นเรื่องราวแล้วสร้างเป็นภาษาของตนเอง จากนั้นสอดแทรกค าศัพท์ผ่านเรื่องราว
ในบทเรียนเพื่อให้นักเรยีนเข้าใจภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ได้รูจ้ักค าศัพท์ใหม่ในบทเรียนโดยผ่านแผ่นภาพ บัตรค า และ clip VDO 
และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม DVD  โดยมีผูส้อนชาวต่างประเทศท าหน้าที่เป็นผู้แนะน ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ
มั่นใจในการท ากิจกรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  กิจกรรมย่อยในข้ันนี้ได้แก่ การแนะน าค าศัพท์  เพลง  ท าแบบฝึกหัด  ฝึก
การเขียน และทบทวนค าศัพท์ในบทเรียน 
  2.ขั้นด าเนินกิจกรรม (Expansion) หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนโดยน าค าศัพท์จากขั้นน ากิจกรรมมาใช้จัด
กิจกรรมใน Student Book เป็นหลัก โดยผู้สอนชาวตา่งประเทศจะเป็นผู้น ากจิกรรมในการท าแบบฝกึหัดทั้งหมด นอกจากน้ีผูส้อน
ชาวต่างประเทศจะน าสื่อการเรยีนรู้อื่น ๆ มาใช้ ได้แก่ Teacher’s Flashcard, Song CD และ DVD มาจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ค าศัพท์ วลี ประโยคในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อเนน้ย้ าซ้ าทวนให้เด็กแม่นย าในภาษายิ่งข้ึน 
 

3.ขั้นขยายประสบการณ์ (Consolidation) หมายถึง การจดัประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษและเล่นกิจกรรมที่
สัมพันธ์กับความรู้ในบทเรียนในรปูฐานกิจกรรม (Work Stations) ทั้งการเรียนด้วยตนเอง เรยีนเป็นคู่ หรือเรียนเป็นกลุม่ ตัวอย่าง
กิจกรรม กิจกรรมเพลง กิจกรรมเกมจากบัตรภาพ กิจกรรมกล่องกจิกรรม กิจกรรมการท าแบบฝึกหดั กิจกรรมบทบาทสมมติ 
กิจกรรม งานประดิษฐ์และงานศิลปะ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   
  4.ขั้นทบทวนและประเมินผล (Review and Assessment) หมายถึง การประเมินที่เกิดขึ้นจากสภาพจริงในห้องเรียน
ผ่านการสังเกตของผูส้อนและประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชาและโครงสรา้งวิชา 
 
5.แนวทางการใช้ทฤษฏีการสอน 

1.ทฤษฏีการสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) 
การสอนภาษาแบบสื่อสารคือ แนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language 
skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร 
Canale and Swain (1980) ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร ไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
          1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) หมายถงึ ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก ่
ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ โครงสร้างของค า ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสยีง 
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2. ความสามารถด้านสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึง การใช้ค า และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตาม
บริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคค าสั่ง เป็นต้น 

3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด และเขียน (discourse competence) 
หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมระหว่างโครงสร้างภาษา (grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียน
ตามรูปแบบและสถานการณ์ ท่ีแตกต่างกัน        

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (strategic competence) หมายถึง การใช้เทคนิคเพื่อให้การ
ติดต่อสื่อสารประสบความส าเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพดู ถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการที่จะไม่ท าให้การสนทนานั้นหยุดลง
กลางคัน เช่น การใช้ภาษาท่าทาง (body language) การขยายความโดยใช้ค าศัพท์อื่นแทนค าท่ีผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 
 การสอนภาษาแบบสื่อสาร  ไมไ่ด้ละเลยโครงสร้างทางไวยากรณ์ แต่ในการสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ต้องเน้นการน า
หลักไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ เพื่อการสื่อความหมายหรือการสื่อสาร Canale and Swain (1980) อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึง
ความส าคญัของกฎเกณฑ์และโครงสร้างทางภาษา ถ้าปราศจากกฎเกณฑ์ และโครงสรา้งแล้วความสามารถทางการสื่อสารของ
ผู้เรยีนจะถูกจ ากดั ดังนั้น ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (accuracy) จึงมี
ความส าคญัเท่ากัน 
 
 การสอนตามแนวการสอนภาษาแบบสื่อสารจ าเป็นทีต่้องใช้สื่อท่ีหลากหลาย เพราะสื่อมคีวามส าคัญต่อการเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ์หรือการเรียนแบบร่วมมือและการฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จากการที่ที่ปรึกษาได้จัดท าโครงสร้างการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเสรมิทักษะ ไดเ้ข้าศกึษาข้อมูลของโรงเรยีนนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์พบว่า โรงเรยีนมอีุปกรณ์การเรียนหลากหลาย
รูปแบบทั้งที่เป็นวัสดุกระดาษ ดจิิทัล และอุปกรณ์ของจริงที่สนบัสนุนการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบสื่อสารสื่อท่ีส าคัญ 3 
อย่างที่ใช้ส าหรับการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบสื่อสาร ได้แก ่ เนื้อหา (text-based) งาน/กิจกรรม (task-based) ของจริง 
(reality) 
  - เนื้อหา (text-based material) ในปัจจุบันมีต าราเรยีนจ านวนมากมายที่สอดคล้องกับการเรียน/สอนตามแนวการสอน
ภาษาแบบสื่อสาร ซึ่งการออกแบบต าราเรียนกิจกรรมและเนื้อหาแตกต่างจากต าราที่แต่งข้ึนมาเพื่อสอนไวยากรณ์ ยกตัวอย่าง 
แบบเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร  จะไมม่ีแบบฝึกหดั (drill) หรือโครงสร้างประโยค ส่วนมากแบบเรียนท่ีเน้นการสอนภาษา
แบบสื่อสาร   จะประกอบไปด้วยข้อมูลในรูปต่าง ๆ เช่น การจัดสถานการณ์ที่ใหผู้้เรยีนแสดงบทบาทสมมตุิหรือกิจกรรมคู่ หรืออาจ
ก าหนดเรื่อง (theme) ที่จะเรียนแล้วมีกิจกรรมที่ออกแบบข้ึนมาเพือ่ช่วยให้ผู้เรียนเขา้ใจเรื่องน้ัน ๆ        

- งาน/กิจกรรม (task-based material) เกมต่าง ๆ บทบาทสมมุติ การเลยีนแบบ และกจิกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการ

สอบถามแลกเปลีย่นข้อมูล (gap conversation) กิจกรรม Jigsaw ที่เน้นให้ผู้เรยีนได้มีปฏสิัมพันธ์ท างานเป็นกลุ่มร่วมมือกัน 

          - สื่อท่ีเป็นของจริง (reality) การสอนภาษาแบบสื่อสาร เนน้การใช้สื่อท่ีเป็นของจริง (authentic material) เช่น ป้าย

ประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น 
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2.ทฤษฎีการสอนแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

การสอนแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นการประยุกต์แนวคิดของวีกอตสกีม้าสู่การเรียนการสอน ซึ่ง

สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเรียนให้แกผู่้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ โดยการให้การช่วยเหลือ สนับสนุน

การเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยการสาธติ ปฏิบัติหรือท าใหดู้ การใช้ค าถามกระตุ้นเตือน การให้ข้อมลูป้อนกลับ โดยมผีูส้อนคอยให้การ

ช่วยเหลือ หรือผู้เรียนให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เป้าหมายของการช่วยเหลือคือการใหผู้้เรยีนสามารถปฏิบัติงานท่ีผู้เรยีนไม่

สามารถท าให้ส าเร็จด้วยตนเองใหเ้สร็จสมบรูณไ์ดด้้วยตนเอง โดยการช่วยเหลือจะค่อย ๆ เปลีย่นแปลงและลดลง ในขณะที่ผู้เรียน

ค่อย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง Rosenshine and Meister (1992) การให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อ

เสรมิศักยภาพของผู้เรียนนั้น ผูส้อนต้องพิจารณาเลือกสรรกลยุทธ์ที่จะช่วยเหลือผู้เรยีนให้เหมาะสม นักการศึกษาได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการช่วยเสรมิศกัยภาพไว้ตา่งๆ เช่น Wood Bruner and Ross (1976)   กล่าวว่าวิธีการที่ผู้สอนจะสามารถเสริม

ศักยภาพให้แก่ผูเ้รียน ประกอบด้วย    

1.การคัดสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม (Recruitment)  ในขั้นแรกของการท างานผู้สอนต้องเลือกงานท่ี

เหมาะสม แจกแจงประเด็นท่ีผูเ้รยีนสนใจและให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในงานนั้น เช่น การสร้างความสนใจในงานท่ีท า 

ให้เห็นความส าคัญ เปา้หมายของงาน 

2.การลดงานให้เป็นงานย่อย ๆ (Reduction in degree of freedom) เป็นการแจกแจงงานให้เป็นขัน้ย่อย ๆ ไม่ซับซ้อน  

ลดขนาดของงานลง  ให้งานมีลักษณะที่ง่ายขึ้น  แต่ละขั้นจะมีทักษะที่จ าเป็นส าคัญ ๆ ซึ่งจะง่ายต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผูเ้รียน  

ในระยะแรกให้ผู้เรียนท างานในส่วนท่ีท าได้  และผูส้อนท าในส่วนท่ีเหลือ  โดยผูส้อนจะต้องสะท้อนผลการเรยีนรู้ (Feedback) เป็น

ระยะๆ สม่ าเสมอ ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้เพื่อเพ่ิมระดบัการเรยีนรู้ในแตล่ะขั้นได้อย่างถูกต้อง 

3. การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนือ่ง (Direction maintenance) เป็นการรักษาความสนใจของผู้เรยีนให้คงอยู่อย่าง

สม่ าเสมอ โดยสร้างความท้าทายให้ผู้เรยีนไปสู่จุดมุ่งหมายทีต่ั้งไว้ในระดับเหนือจากระดับท่ีผูเ้รียนเพิ่งท างานได้ส าเร็จ 

 4. ก าหนดลักษณะส าคญัของสิ่งที่จะเรยีนรู้ให้เด่นชัด (Marking critical features) เป็นการชี้ให้เห็นถงึคุณสมบตัิส าคัญที่

แสดงให้เห็นว่างานนั้นส าเรจ็หรือไปถูกทางแล้ว เช่น การเน้นเสียงเป็นพิเศษในส่วนส าคัญ รวมถึงการบอกข้อบกพร่องหรือความ

คลาดเคลื่อนในงานท่ีท าอยู่ ก าหนดลักษณะส าคัญที่ควรพิจารณาของสิ่งที่จะเรียนรู้ให้เด่นชัด (Marking critical features) เช่น 

ผู้สอนเมื่ออธิบายเนื้อหาสาระบางอย่างท่ีต้องการให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ ก็ควรเน้นเสียงเป็นพิเศษ หรือหากผู้เรียนเกดิความขดัแย้ง

ในการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ ผู้สอนควรแปลความหมายของเรื่องที่ก าลังเรียนรู้นั้นๆ เสียใหม่ ด้วยภาษาท่ีให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย

และถูกต้องตรงกัน 

5. การควบคุมปญัหาหรือความคบัข้องใจของผู้เรียน (Frustration control)  การแก้ปัญหาหรืองานควรจะมีปญัหาหรือ

ความเครยีดอยูไ่ด้บ้าง ดีกว่าท่ีจะไม่มีความเครียดเลย ในการท างานผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้เรยีนไม่รูส้กึวิตกกังวลจากความผิดพลาด 
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ไม่ให้ผูเ้รียนรู้สึกเสียหน้าจากความผิดพลาดของตนเอง ผู้สอนดึงส่วนท่ีผู้เรียนพอใจมาเป็นประโยชน์ หรือผูส้อนใช้วิธีการอื่น ๆ ที่

ช่วยให้ผู้เรียนมีความเครียดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคญักว่าคือ ผูส้อนต้องระมดัระวังความเสี่ยงท่ีเกดิจากการทีผู่้เรียน

พึ่งพาผู้สอนมากเกินไปในระหวา่งท ากิจกรรม 

6. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ผูเ้รียนเผชิญอยู่และรวมถึงการให้

ผู้เรยีนเกิดการเลียนแบบและเรียนรู้เพื่อสรา้งเสริมคณุลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียน  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Eggen and Kauchak (1997) ที่เสนอว่า กลยุทธ์ในการเสรมิศักยภาพแบ่งได้เป็น 5 แบบ คือ 

 
1) การเป็นตัวแบบ (Modeling) เช่น การแสดงวิธีการแก้ปัญหา  2) การคิดดัง ๆ (Think-aloud) เป็นตัวแบบของ

กระบวนการ  โดยให้ผูเ้รียนได้ทราบถึงการคิดของผู้สอนในขณะที่ก าลังแก้ปัญหา  3) การใช้ค าถาม (Questions) การใช้ค าถามจะ

เป็นการช่วยเหลือเจาะประเด็นความสนใจ  และการแนะน าทางเลือก  4) การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting 

instructional material) เช่น การปรับงานให้มีความง่าย หรือเปน็ล าดับงานย่อย ๆ  5) การใช้สิ่งเตือนหรือตัวช้ีแนะ (Prompts 

and clues) เช่น การวางแผนการเขียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนจดัการ  จดัระบบการคิดของตนเองก่อนเขียนงานท่ีได้รับมอบหมาย  การ

ช่วยเหลือน้ีจะหยุดเมื่อผู้เรียนซมึซบัเอาแผนงานต่าง ๆ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ในตนเองอย่างอัตโนมัติแล้ว นอกจากน้ี Larkin 

(2001) ยังให้ค าแนะน าในเรื่องการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยว่า การสอนแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ Scaffolding เป็นการช่วยเหลือ

สนับสนุนใหผู้้เรยีนสามารถท างานให้ส าเรจ็ เมื่อผูเ้รียนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสิ่งที่ยาก ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือมากขึ้น 

และเมื่อผู้เรียนเริ่มจะท างานนั้นไดส้ าเรจ็ การช่วยเหลือสนบัสนุนนัน้จะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบหรือ

ท างานนั้นได้ด้วยตนเองการช่วยเหลือจะยตุิลง 

นอกจากน้ี  Rosenshine and Guenther (1992) ได้ให้ค าอธิบายว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ได้แก่    

1.   กิจกรรมก่อนสอน ประกอบด้วยกิจกรรมที่จ าเป็น คือ การระบุว่าทักษะที่ต้องการพัฒนาอยู่ในขอบเขตการพัฒนา

ตามศักยภาพของผู้เรยีน ผู้สอนต้องตระหนักอยูเ่สมอว่า การช่วยเสริมศักยภาพนั้นจะน าไปใช้ได้เฉพาะในขอบเขตทีผู่้เรยีนจะ

พัฒนาได้จากการเรยีนรู้เท่าน้ัน  มกีารพัฒนาการช่วยเหลือเฉพาะ (specific scaffold) อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะพัฒนาหรือที่จะใช้

ในการส่งเสริมการเรยีนรู้  เช่น การพัฒนาทักษะการท าผังมโนทัศนส์ิ่งสนับสนุนทางปญัญาจะเป็นการให้ผู้เรียนระบุประเด็นส าคัญ

หรือใจความหลักโดยใช้ค าหรือวลสีั้น ๆ และการเชื่อมโยงประเด็น เป็นต้นและมีการควบคุมความยุง่ยากของงาน โดยเริ่มต้นจาก

งานท่ีง่ายและค่อยๆ เพิม่ความซับซ้อนของงานโดยสอนแตล่ะขั้นตอนแยกจากกัน 

2.   กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ โดยผู้สอนเป็นตัวแบบแสดงข้ันตอนต่างๆ ในการท างาน การใช้ค าพูดแสดงการ

คิด หรือคิดดังๆ และการบอกให้ผูเ้รียนทราบเกี่ยวกับข้อผดิพลาดทีม่ักจะพบ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

18 
 

3.   ผู้สอนแนะน าทางปฏิบัติแกผู่้เรียน ขณะทีผู่้เรยีนพยายามท างานในสถานการณ์ใหม่  เช่น การใช้ค าพูด การเตือนใน

สิ่งที่ผู้เรยีนมองข้ามไป การให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยผูส้อนอาจท าให้ดูเป็นตัวอย่าง การท างานเป็นกลุม่

เล็กๆ เป็นต้น 

4.   ผู้เรียนได้ประเมินการท างานของตนเองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (checklist)  

5.   ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างอิสระในสถานการณ์ใหม่ที่จัดให้ โดยผู้สอนรวมขั้นตอนต่างๆ ไว้ด้วยกันและการช่วยเหลือ

สนับสนุนจากผูส้อนจะค่อยๆ ลดลง 

6.   ผู้เรียนประยุกต์การเรียนรูสู้่สถานการณ์ใหม่ ใหฝ้ึกในสถานการณ์ที่มีลักษณะต่างไปจากเดิมเพื่อให้ผู้เรยีนได้ผสาน

ความรู้ที่ได้ไปสู่สถานการณ์ใหม ่

จากแนวคิดในการสอนแบบการเสริมต่อการเรยีนรู้ (Scaffolding) ดังท่ีกล่าวมา  สามารถวิเคราะหส์าระส าคญัที่

เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบ Scaffolding  ได้ดังนี้คือ  

1) ผู้เรียนต้องมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากบุคคลอืน่   

2) ผู้เรียนจะมองเห็นเป้าหมายของความส าเร็จที่ตั้งไว้และรับรู้ความสามารถของตนในขณะนั้น   

3) ผู้เรียนจะไดร้ับการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้และการช่วยเหลือน้ันจะยุตลิงเมื่อผู้เรยีนสามารถปฏิบัติงาน

ได้ด้วยตนเอง   

4) งานท่ีมอบหมายให้ผู้เรยีนควรเหมาะสมกับความสามารถของ   

5) มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ 

2.กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับห้องเรียนหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ (English Program ) 

หลักและแนวการจดัการเรียนการสอนคณติศาสตร์ทีส่ าคัญคือ 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนใหผู้เ้รียนเกดิมโนทัศน์หรือได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิดและมสีว่นร่วมในการท า

กิจกรรมกับผู้อื่น ใช้ความคิดและค าถามที่นักเรียนสงสัยเป็นประเด็นในการอภิปรายเพื่อให้ ได้แนวคดิที่หลากหลาย และเพื่อน าไปสู่

ข้อสรุป  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนใหผู้เ้รียนเห็นโครงสร้างทางคณติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเนื้อหา

คณิตศาสตร ์
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3. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนโดยค านึงว่าจะให้นักเรียนเรียนอะไร (What) และเรยีน  อยางไร (How) นั่นคือ ตอง

ค านึงถึงทั้งเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรยีน 

 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนโดยการใชสิ่งที่เปนรูปธรรมอธิบายนามธรรมหรือการท าใหสิ่งที่เปนนามธรรมมากๆเป

นนามธรรมที่งายขึ้นหรือพอท่ีจะจนิตนาการไดมากข้ึนท้ังนี้เนื่องจากมโนทัศนทางคณิตศาสตรบางอยางไมสามารถหาสื่อมาอธิบาย

ได 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมการสอนโดยค านึงถึงประสบการณและความรพูื้นฐานของนักเรียน  

6. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนโดยใชการฝกหัดใหผเูรียนเกิดประสบการณในการแก้ ปญหาทางคณติศาสตร ทั้งการฝ

กรายบุคคลการฝกเปนกลุ่ม การฝกทักษะยอยทางคณิตศาสตร และการฝึกทักษะรวมเพื่อแกปญหาที่ซบัซอนมากขึ้น 

 7. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนเพือ่ใหผเูรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา สามารถใหเหตุผลเชื่อมโยง สื่อสาร

และคิดอยางสรางสรรคตลอดจนเกิดความอยากรอูยากเห็นและน าไปคิดตอ  

8.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนใหนักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรในห้องเรียนกับคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจ าวัน  

9. ผู้สอนชาวต่างประเทศควรศึกษาธรรมชาติและศักยภาพของผูเรยีน เพื่อจะไดจ้ัดกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับผู

เรียน 

 10. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนใหผเูรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตรรูสึกวาวิชาคณิตศาสตร์ไมยากและมีความ

สนุกสนานในการท ากิจกรรม   

11. ผู้สอนชาวต่างประเทศสังเกตและประเมินการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนขณะเรียนในห้องโดยใชค าถามสั้นๆ 

หรือการพูดคยุปกต ิ

แนวการจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตรให้ประสบความส าเรจ็โดยใหนักเรียนมองเห็นว่าคณติศาสตรเปนสิ่งท่ีมีความหมาย จาก

การมีการจัดประสบการณการเรียนรูใหแ้ก่นักเรียน 3 ประเภท คือ  

1. ประสบการณการเรียนรทูี่เป็นรูปธรรม (concrete learning experience) หรือการเรียนรขูั้น “ลงมือกระท า” เป

นประสบการณที่นักเรียนไดกระท ากับวัตถุสิ่งของตางๆ ควบคไูปกับสัญลักษณ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเห็นวาสัญลักษณนั้นมี

ความหมาย  
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 2. ประสบการณการเรียนรทูี่เปนกึ่งรูปธรรม (semi concrete learning experience) หรือการ เรยีนรูขั้น “การเกิด

ภาพในใจ” เปนการจัดประสบการณ์ที่ให้นักเรียนไดรับสิ่งเราทางสายตาควบคไูปกับสญัลักษณซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าสญั

ลักษณนนี้มีความหมาย นักเรยีนไม่ตองกระท ากับวัตถุแตสังเกตหรือดูภาพของวัตถุ 

3. ประสบการณการเรียนรทูี่เปนนามธรรม (abstract learning experience) หรือการเรยีนรขูั้นคิดนามธรรม 

เปนประสบการณที่นักเรียนไดรับโดยใช้สัญลักษณ์เพยีงอย่างเดียว ไม่ต้องมีการ กระท ากับวัตถุหรือรับสิ่งเราทางสายตา 

3.กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส าหรับห้องเรียนหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ (English Program ) 

กิจกรรมในการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้มีหลายวิธแีต่ไมม่ีข้อมูลยืนยันว่ามีวิธีสอนหรอืกิจกรรมใดทีด่ีที่สุดหรือ

เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ดังนั้นผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน เนื้อหาวิชาตลอดจนอุปกรณ์การสอนทีม่ีอยู่ วิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสม

กับธรรมชาติของวิชามีดังนี ้

 3.1 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้

นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีประสบการณต์รงในการเรียนรูเ้นื้อหาวิชา ได้กล่าวถึงกระบวนการในการ

สืบเสาะหาความรู้ว่าแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1.1 สร้างสถานการณ์หรือปัญหา 

3.1.2 ตั้งสมมติฐาน 

3.1.3 ออกแบบการทดลอง 

3.1.4 ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง 

3.1.5 ได้ข้อสรุปหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้สอนชาวต่างประเทศในการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ คือเป็นผู้สร้างสถานการณท์ี่เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตัวนักเรยีนเอง เป็นผู้จดัหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า 

เป็นผู้ถามค าถามต่าง ๆ ที่จะช่วยน าทางให้นักเรียนค้นหาความรู้ตา่ง ๆ 
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เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่ามี 3 แนวทาง คือ แนวทางการใช้เหตุผล    แนวทางการใช้การค้นพบ และ

แนวทางการใช้การทดลอง การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้แนวทางการใช้เหตุผล ผู้สอนชาวต่างประเทศต้องช้ีน านักเรียนให้

สรุปเป็น หลักการทั่วไปได้โดยการใช้เหตุผล ซึ่งผู้สอนชาวต่างประเทศต้องใช้ค าถามที่เหมาะสม และตอ้งเลือกแรงจูงใจท่ีเหมาะสม

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้แนวทางการใช้การค้นพบ มี 2 แนวทาง คือ 

1) การสอนโดยใช้แนวทางการค้นพบที่ไม่แนะแนวทาง ผู้สอนชาวตา่งประเทศเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรยีนแล้วให้

นักเรียนได้จัดกระท ากับวสัดุอุปกรณ์ โดยไม่ต้องแนะแนวทางอะไรในการใช้วัสดุอุปกรณ์นักเรยีนอาจสืบเสาะหาความรู้ในปัญหาที่

ต่างกัน ผู้สอนชาวต่างประเทศท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะให้นักเรียนคิด 

2) การสอนโดยใช้แนวทางการค้นพบที่แนะแนวทาง เป็นการสอนทีผู่้สอนชาวต่างประเทศแนะแนวทางการสืบเสาะหา

ความรู้ให้นักเรียน เพื่อให้นักเรยีนค้นพบปัญหาที่คลา้ยคลึงกัน มีประสบการณ์ที่เหมือนกันการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้

แนวทางการทดลอง เป็นการสอนโดยใช้การทดลองในการพิสูจน์ข้อความหรือสมมติฐานว่าเป็นจริง และหา 

    3.2 การสอนแบบค้นพบ (Discovery method) 

การค้นพบ และการสืบเสาะหาความรู้ ว่านักเรยีนจ านวนมากใช้ค าสองค านี้ในความหมายเดียวกัน คาริน และซันด์ ได้ให้

ความหมายของการค้นพบว่า การค้นพบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลไดใ้ช้กระบวนการคิดอย่างมากกระบวนการที่ใช้ความรู้ความคดิใน

การค้นพบ เช่น การสังเกต การจ าแนกประเภท การวัด การพยากรณ์การอธิบาย การลงความคิดเห็น เป็นต้น ในการสอนแบบ

ค้นพบเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการตอบสนองของนักเรียนต่อสถานการณต์่างๆ ด้วยตนเอง บทบาทของผู้สอนชาวต่างประเทศ

เป็นผู้ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน ทักษะและความช านาญในการจัดกจิกรรมการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศเป็น

สิ่งที่ช่วยให้การสอนแบบค้นพบประสบความส าเร็จ 

3.3 การสอนแบบสาธิต (Demonstration) 

การสาธติว่าเป็นการจัดแสดงประสบการณ์การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหน้าช้ันโดย นักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่ม

นักเรียนก็ได้ เป็นการทดลองซึ่งใหผ้ลการทดลองที่ไม่ทราบมาก่อนหรือเป็นการทดสอบเพื่อยืนยันสิ่งที่ทราบมาแล้ว มีวัตถุประสงค์

เพื่อแสดงการทดลองเทคนิควิธีการและกระบวนการต่างๆให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในเนื้อหาวิชาและกระบวนการไปพร้อม ๆ กัน 

ในการสอนผูส้อนชาวต่างประเทศต้องพิจารณาว่าจะสอนแบบสาธิตแบบบอกความรู้ที่ผูส้อนชาวต่างประเทศพยายามแนะน าบอก

ความรู้ให้นักเรียน หรือสอนแบบสาธิตแบบการค้นพบท่ีผู้สอนชาวต่างประเทศพยายามให้นักเรยีนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 

 

3.4 การสอนแบบทดลอง (Experimental method) 

การทดลองกับการปฏิบัติงานในหอ้งปฏิบัติการมีความหมายใกล้เคยีงกัน การทดลองส่วนใหญ่ที่นักเรียนท าเป็นส่วนหน่ึง

ของการปฏิบัติงานและการปฏิบัตงิานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทดลอง เป็นการจัดประสบการณ์ในการท างานให้นักเรียนตาม
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ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือข้ันก าหนดปัญหา ข้ันตั้งสมมตฐิาน ขั้นทดลองและสังเกต 

และขั้นสรุปผลการทดลอง 

3.5 การสอนแบบบรรยาย (Lecture method) 

การสอนแบบบรรยายว่า เป็นวิธีสอนแบบถ่ายทอดความรู้จ านวนมากแก่นักเรียนโดยตรง เป็นวิธีการหนึ่งที่น าเสนอ

ความรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะองค์ความรู้ที่เลือกสรรและจัดล าดับไว้อย่างดี การด าเนินการอาจแบ่งได้เป็น 4 ตอน คือ การกล่าวน า 

ตัวเนื้อเรื่อง การสรุปย่อระหว่างน าเสนอ และการสรุปการบรรยาย 

 3.6 การสอนแบบอภิปราย (Discussion method) 

การสอนแบบอภิปรายว่า เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาความรู้จากความคิดเห็นใน

แง่มุมต่าง ๆ ของนักเรียนอาจเป็นการอภิปรายระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือการอภิปรายระหว่างผูส้อนชาวต่างประเทศกับนักเรียน 

นักเรียนทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นของตน ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกีย่วกับเรื่องนั้นก่อนโดยครูท าหน้าท่ีเป็น

ผู้น าอภิปราย ต้องไมส่ั่งหรือครอบง าความคิดเห็นของนักเรียน การอภิปรายต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นหรือขยายความรู้ทีไ่ด้

เรียนมาแล้วให้กว้างขวางออกไป ดังนั้นการอภิปรายจึงเป็นสิ่งจ าเปน็ในการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนต้องคิด

แก้ปัญหาหรือหาข้อยุติ การอภิปรายอาจสอดแทรกอยู่ในวิธีการสอนอื่น ๆ ได้ เช่น การสอนแบบบรรยายการสอนแบบสาธิต การ

สอนแบบทดลอง การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ และการสอนแบบค้นพบ 

3.7 การสอนแบบพูดถามตอบ (Recitation method) 

การสอนแบบพูดถามตอบ เป็นการสอนที่ใช้ค าถามค าตอบโดยผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นผู้ถามค าถามและนักเรยีนเป็นผูต้อบ

ค าถามตามพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนได้อ่านจากหนังสือเรียน หรือหนังสืออ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมายใหอ้่าน หรือสิ่งท่ีผู้สอนชาว

ต่างประเทศได้น าเสนอในระหว่างการบรรยาย การสาธิต หรือกิจกรรมอื่นในการสอนแบบพูดถามตอบ ผู้สอนชาวต่างประเทศจะ

อธิบายให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสอนแบบน้ีว่าเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแกผู่ส้อนชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้สอนชาว

ต่างประเทศจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการขยายความและอธิบายเพิ่มเติมแก่นักเรยีน สิ่งที่ส าคัญที่สดุในการสอนแบบพูดถามตอบ

เพื่อให้ได้ผลดีที่ควรค านึงถึงคือชนิดของค าถาม โครงสร้างของค าถาม และขั้นตอนท่ีจะถามในระหว่างการสอน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนวิทยาศาสตร์พบว่ามีอยู่หลายวิธีในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนวิทยาศาสตร์

ควรเลือกวิธีสอน หรือกิจกรรมทีเ่น้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้วยตนเองมากที่สุด อาจเลือกใช้วิธีสอนใดวิธีหนึ่ง หรือน าหลายวิธี

มาผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพการณ์โดยทั่วไปในช้ันเรียน 
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3.การสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ 

 บทบาทของผู้สอนชาวต่างประเทศ 

               1) ศึกษาวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมลูมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรยีนรู้ที่ท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียน 

               2) ก าหนดเปา้หมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทีเ่ป็นความคิดรวบยอด หลักการ
และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

               3) ออกแบบการเรยีนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน า
ผู้เรยีนไปสู่เป้าหมาย 

               4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้ 

               5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 

 

 

               6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของ

ผู้เรยีน 

               7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ

ตนเอง 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ ผู้สอนชาวต่างประเทศมี

หน้าท่ีดังต่อไปนี้  

1. ปฏิบัติการสอนช้ันอนุบาล 1-3 ทีโ่รงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จงัหวัดภูเก็ต 

 2. ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 18 คาบ และไม่เกิน 20 คาบต่อสัปดาห์ หากโรงเรยีนมีกิจกรรมเกิดขึ้น ให้ครูผูส้อนชาว

ต่างประเทศเข้าร่วมกจิกรรมดังกลา่ว โดยถือว่าครผูู้สอนชาวต่างประเทศมาสอนตามปกติ และสามารถลากิจ/ลาป่วย ได้ไม่เกิน 5 

ครั้ง (ไม่เกิน 7 วัน) ต่อภาคการศึกษา 
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 3 อยู่ประจ าการทีโ่รงเรยีนตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดปิดภาค

เรียน และวันหยุดอื่น ๆ ที่โรงเรยีนก าหนด และวันท่ีด าเนินการเรื่องหนังสือเดินทางของผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยการสอนชดเชย

ให้ครบตามจ านวนคาบ/ช่ัวโมงท่ีสอนโดยไม่กระทบต่อผู้เรียน 

 4. จัดเตรยีมการสอนล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งหาสื่อประกอบการเรยีนการสอนตาม            ความเหมาะสม 

 5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรให้กับทางโรงเรียน ซึ่งด าเนินการโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ เช่นMorning Talk การฝึกพูด

ภาษาอังกฤษยามเช้าเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

   Morning Greeting การต้อนรับหน้าโรงเรียนโดยผูส้อนชาวต่างประเทศเพื่อทักทายนักเรยีน    และผู้ปกครอง

ในตอนเช้า สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

   Extra Classroom การพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารของ

บุคลากรหรือนักเรยีนหลังเลิกเรียน/คาบว่าง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (เพื่อให้มีจ านวนช่ัวโมงการสอนไม่นอ้ยกว่า 18 คาบ และไม่เกิน 

20 คาบต่อสัปดาห์) 

6. เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ เช่น ละครสั้นภาษาอังกฤษ การร้อง

เพลง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน เป็นต้น (ถ้ามี) 

สรุปการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ ผู้สอนชาวต่างประเทศมี

หน้าท่ี วิเคราะหห์ลักสูตร จดักระบวนการเรียนการสอน วัดผลประเมินผล ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆทีไ่ดร้บัมอบหาย  

4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ ผู้สอนชาวต่างประเทศได้จดั

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดังนี้  

Active learning คือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน กระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรู้ มี

แรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความสนกุกับการเรยีน ครูผูส้อนเป็นผู้จัดกระบวนการหรือผู้อ านวยความสะดวก(Facilitator)แก่การเรยีนรู้

ของนักเรียน การเรยีนรู้แบบ Active learning จะท าให้นักเรียนมีความรู้ที่อยู่กับตัวเอง โดยจะมีความรู้อยู่กับตัวเอง 90 เปอร์เซ็นต์

ถ้านักเรียนสอนเพื่อน (ลองดูภาพข้างล่างครับ)  
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ขอบคุณข้อมูลจาก National Training Laboratories, Bethel, Maine 

 

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 

1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้สูงสุด 

3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่า

การแขง่ขัน 

5.  ผู้เรียนเรียนรูค้วามรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้้เรยีนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผูจ้ัดระบบการเรียนรูด้้วย

ตนเอง 

7.  เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 

8.  เป็นกิจกรรมที่เปดิโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด 
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9.  ผูส้อนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรยีนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้ปฏิบตัิด้วยตนเอง 

10. ความรูเ้กิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

บทบาทของผู้สอนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดังต่อไปนี้  

1.       สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับผูส้อนและเพื่อน

ในช้ันเรียน 

2.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน

ประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้

3.       จัดสภาพการเรียนรู้แบบรว่มมือ ส่งเสริมให้เกดิการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 

4.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 

  5.       วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจดัการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทัง้ในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 

6.       ครผูู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคดิเของที่ผู้เรยีน 

สรุปการเรยีนการสอนแบบ Active learning ผู้วจิัยได้ก าหนดลักษณะของการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning  และบทบาทของผูส้อนชาวต่างประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผู้สอนชาว

ต่างประเทศไดม้ีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active Learning นอกจากน้ียังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning ด้วย   

5.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ video clips 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ ผู้สอนชาวต่างประเทศมี

บทบาทในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Video clip โดยวิดโีอเป็นสื่อการสอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับ

การเรยีนแบบเปิดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถบันทึกภาพและเสยีงไว้ได้พร้อมกัน สามารถแก้ไขและบันทึกลงใหม่ อีกทั้ง สามารถ

น ากลับมาใช้ใหม่ได้ทันที สามารถดูซ้ าและเลือกความเร็วหรือตอนได้ตามต้องการ น าเสนอในรูปแบบผสานเวลาและไม่ผสานเวลา 

ผ่านเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับการแบ่งช่อง ทางในการเผยแพร่วิดโีอ OTT (over-the-top content) โดยใช้ในลักษณะของสื่อการ

สอน เครื่องมือในการจดักิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ video clips เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดดังต่อไปนี ้

1. กระบวนการคิดวจิารณญาณ  

2. กระบวนการคิดการแก้ปัญหา  

3.กระบวนการคดิเพื่อการสื่อสาร  

4.กระบวนการคดิเพื่อการท างานรว่มกัน  

5.กระบวนการคดิสร้างสรรค์  

6.กระบวนการคดิเพื่อการสร้างนวตักรรม 

 

 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ video clips จะท าให้ผู้เรียน มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้  

 1.ทักษะการเรียนรู้และการคดิ เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบไปด้วยทักษะการคิด

วิพากษ์และทักษะการแก้ปญัหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวตักรรม ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ทักษะการเรยีนรู้ตามบริบทและทกัษะพื้นฐานด้านข้อมูลและสื่อ 

2.ทักษะพื้นฐานไอซีที (ICT literacy) เป็นทักษะที่สามารถน าเอาเทคโนโลยมีาพัฒนาความรู้ นักเรียนจะไดเ้รียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีส าหรับการเรยีนรู้เนื้อหาและรูจ้ักวิธีการเรียนรู้ การคดิวพิากษ์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การผลิตนวัตกรรม

และการร่วมมือกันท างาน 

3.ทักษะชีวิต (life skills) ได้แก่ทกัษะ ความเป็นผู้น า ความมีจริยธรรม การรูจ้ักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 

การรู้จักเพิม่ประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ทักษะในการเข้าถึงคน ความสามารถในการชี้น าตนเองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม (วรพจน์ วงศก์ิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ 2554:118-119) 

  ในประเด็นทักษะในศตวรรษท่ี 21 นั้น พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์และ พเยาว์ ยินดีสุข (2558:2-3)ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 4 R 

และกลุม่ 7C  โดยกลุ่ม 4R ประกอบย่อย 3 ทักษะด้วยทักษะดังนี้โดยกลุ่ม 4R ประกอบย่อย 3 ทักษะด้วยทักษะดังนี ้

1.ทักษะการรู้หนังสือ (Literacy) คือทักษะในการอ่าน(Read) อยา่งรู้และเขา้ใจ และทักษะในด้านการเขียนเช่นการเชิง

วิชาการ การเขียนบทความ รวมไปถึงการฟังและเข้าใจภาษา โดยสามารถโต้ตอบหรือน าเสนอด้วยวาจาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.ทักษะการรู้เรื่องจ านวน (Numeracy) คือทักษะในการใช้ตัวเลข สถิติ ความนา่จะเป็น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

3.ทักษะการใช้เหตุผล (Reasoning) คือทักษะสรุปจากจุดใหญไ่ปหาจุดเล็กหรือการสรุปจากจดุเล็กไปหาจุดใหญ่ การใช้

เหตุผลจาการคาดคะเนจากข้อมูล การใช้เหตุผลการเปรียบเทียบขอ้มูล การใช้เหตผุลทางจริยธรรม การมีจิตส านึกท่ีดีว่าใช้เหตผุล

สิ่งไหนดสีิ่งไหนช่ัวซึ่งจะเป็นผลดตีอ่การท างานและการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวัน 

สรุปการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ 

video clips ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

 
6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 

video clips 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องข้องกับ Active learningและการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ video clips ดังต่อไปนี้ 

 อนุสิษฐ พันธกล่ าและคณะ (2560:256) ได้ศึกษาผลการใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เพื่อส่งเสรมิทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูพบว่า หลังการเรียนนักศกึษามีผลคะแนนสูงกว่าก่อนการเรยีน นักศึกษามีความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ยุวดี อยู่สบายและคณะ (2563: 113)   ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูฝ้ึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

โดยการจัดการเรยีนการสอนเชิงรกุส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรยีนด้วยชุดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมทั้งผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี 

ต่อชุดการเรียนรู้นี้ มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 สุดาวรรณ โคตรเนตร (2562)   ได้ศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดย

บูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมพบว่า

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่ากอ่นการเรียน  
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 เสาวนีย์ อินทรพล (2558) ได้ศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบActive leaning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษและทกัษะกระบวนการคิดของนักเรียนพบว่า ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการ

ใช้การเรียนรูเ้ชิงรุก Active leaning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสงูกว่าก่อนการเรียน นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านและมีทักษะกระบวนการคิด  

ธีรนันท์ ศรีวิทัศนแ์ละคณะ (2563:220)    ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้วิดีโอบนยูทูปร่วมกับแนวคิดการ

สอนภาษา เพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมผีลการ

เรียนทักษะการฟังและการพูดหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังมีความคิดเห็นว่าการใช้วิดีโอบนยูทูปร่วมกับ

แนวคิดการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษมีประโยชน์แก่นักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 

 ยุพดี หินเธาว์. (2550) ได้ศึกษาผลการใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่าความสามารถดา้นทักษะการ

ฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1หลังการเรียนเพิ่มขึ้น  

 กิตติพงษ์ ศิริพงษ (2558:109)ไดศ้ึกษาการพัฒนาวดีิทัศน์ภาพเคลือ่นไหว เรื่อง ค าบุพบทภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนอนุบาลบุรรีัมย์พบว่าหลังการเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน 

 Hsiu-Ting Hung (2014) ได้ศึกษาการเรยีนรู้กลับทางเพื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Active Learning พบว่า การ

เรียนรู้กลับทางเพื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การกลับทางที่มีรูปแบบจะดีกว่าการเรยีนรู้แบบกลับทางที่ใช้กึ่งรูปแบบ นักเรียนผม

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและเจตคตใินการเรียนเพิ่มขึ้น  

 Paul J White  et all (2015) ไดศ้ึกษายุทธวิธีเพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

ในการเรียนการสอนวิจยัในบริบททางการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนรู้แบบ Active Learning มีการพัฒนาในเนื้อหาท่ี

เรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและช่วยตรวจสอบความเข้าใจผิด นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความคดิเห็น

ว่าเรียนรูไ้ดด้ีกว่าวิธีอื่นๆ  

 A McNulty (1992) ได้ศึกษาการใช้ video clips เพื่อพัฒนาการเรยีนภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาอังกฤษ 

ได้ท ากิจกรรมภาษาอังกฤษจาก video clips นอกจากน้ีนักเรียนยังได้พัฒนาส าเนยีงภาษาอังกฤษและการน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษอีกด้วย 

 Peter Shea (2000) ได้ศึกษาการใช้ Video ที่โต้ตอบเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาพบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิและแรงจูงใจ

ในการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนพัฒนาการท าใบงานและการเรยีนรู้เพิม่ขึ้น  
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 สรุปการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ผู้วิจัยได้ค้นควา้หางานวิจัยที่

ใช้ทั้งการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips หาแล้วแต่ไม่พบ พบแต่การสอนที่เป็นการสอนแบบ Active learning

เดี่ยวๆและใช้ video clips โดยไมไ่ด้ใช้ การสอนแบบ Active learning  งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการใช้ทั้ง Active learningและใช้ 

video clips จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
7.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ 

 วันวิสาข์ ไชยแสงและคณะ(2562:1) ได้ศึกษาการสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครตู่างชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้สอนต่างชาติส่วนใหญ่จัดท าแผนการสอน สอน

โดยการใช้สื่อมัลติมีเดียใช้สื่อแบบเรียนหรือหนังสือเรยีนและสร้างบรรยากาศใหผู้้เรียนเกดิความสนุกในการเรยีน 

 วันชาติ นามเกิด (2560 )ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร Intensive English( IE ) 

โรงเรียนศึกษานารี สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ผู้สอนชาวต่างประเทศส่งเสริมให้นักเรียนท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผูส้อนใช้ภาษาในการสอนได้เป็นอย่างดี เข้าใจง่าย  

 ขจิต ฝอยทอง (2546)ได้เผยแพรง่านวิจัยทุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใน

การเรยีนภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างประเทศในท้องถิ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองรีประชานิมติ 

จังหวัดกาญจนบรุี พบว่าผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมไดส้นุกสนาน นักเรียนมีความสุขกับการเรยีน นักเรียนมีแรงจูงใจในการ

เรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 

 Lori Xingzhen Gao (2020) ได้ศึกษาการรับรู้การสอนออนไลน์ของผู้สอนชาวต่างประเทศช่วง COVID 19 พบว่า ผู้สอน

ชาวต่างประเทศเข้าใจความต้องการของนักเรียน เข้าใจการสอนออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ได้ประยุกต์การสอนในช้ันเรียน

ปกติมาเป็นสอนออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี  

 Richard Watson Todd (2019) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้เรยีนต่อผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษาและไม่ใช่

เจ้าของภาษาพบว่า ทั้งผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจา้ของภาษาจัดกิจกรรมการสอนไดด้ี นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

 สรุปจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่านักเรียนมคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนชาว

ต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี การสอนออนไลน์ นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สูงขึ้น  
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บทที่ 3 
กรอบแนวทางในการวิจัย 

 
สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน 

ช่วงเวลาที่
ท าการ
ประเมิน 

ตัวแปร/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู/
กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการ/
เคร่ืองมือ 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านปัจจัย
ในการวิจัย 

ก่อนเริ่ม
โครงการฯ 

1.1) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน    

นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 
1-3   

การสอบ/แบบ
สอบ KU-Test 

-ค่าเฉลี่ย 
-ความถี่
,ร้อยละ 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  

  1.2) ความรู้ในเนื้อหา
สาระทีส่อนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูชาวต่างประเทศมี
ความรู้ในเนื้อหาสาระที่
สอนและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ
การใช้ video clip 
อย่างไร    

-ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

-การศึกษา
เอกสารผลการ
นิเทศ 
-การสัมภาษณ/์
แบบสัมภาษณ ์

-การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 

- ครูชาวต่างชาติทุก
คนมีคุณสมบตัิเป็นไป
ตาม TOR 
- ผู้เชี่ยวชาญทุกคน
เห็นว่าครูมคีวามรู้ใน
สาระทีส่อนและ
วิธีการสอน 

2. ด้าน
กระบวนการ
ในการวิจัย 

ระหว่างที่
โครงการฯ
ด าเนินงาน
อยู ่

2.1) ความเหมาะสมใน
การจัดการเรยีนการสอน
ของครูชาวต่างประเทศ  
พัฒนา มีความรู้ในเนื้อหา
สาระทีส่อนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ
การใช้ video clip 
อย่างไร   

-ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
-ครูผู้สอนชาว
ไทย 
 

-การศึกษา
เอกสารผลการ
นิเทศ 
-การสัมภาษณ/์
แบบสัมภาษณ ์
-การสอบถาม/
แบบสอบถาม 

-การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
-ค่าเฉลี่ย 

- ผู้เชี่ยวชาญทุกคน
เห็นว่าครสูามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 
-ครูชาวไทยมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กาเรียนการสอนของ
ครูชาวต่างประเทศท่ี
อยู่ในระดับมากข้ึนไป  
 

  2.2) กิจกรรมการนิเทศ - ผู้บริหาร -การสัมภาษณ/์ -การ - ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมี
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สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน 

ช่วงเวลาที่
ท าการ
ประเมิน 

ตัวแปร/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู/
กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการ/
เคร่ืองมือ 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

ติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญ สถานศึกษา 
- ครูชาวไทย 
 

แบบสัมภาษณ ์ วิเคราะห์
เนื้อหา 
 

คุณวุฒิและคุณสมบตัิ
เหมาะสมและเป็นไป
ตาม TOR 
-ผู้บริหารและครูชาว
ไทยท่ีให้ข้อมูลมี
ความเห็นว่ากิจกรรม
การนิเทศมีความ
เหมาะสม   

3. ด้านผลที่
เกิดขึ้นจาก
การ
ด าเนินงาน
โครงการ 

หลังจาก
สิ้นสุด

โครงการ 

3.1) พัฒนาการด้าน
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน 

นักเรียน การทดสอบ/
แบบสอบ KU-
Test 
 

-ค่าเฉลี่ย 
-ความถี่ 
ร้อยละ 

-นักเรียนร้อยละ 80 มี
คะแนนสอบจากแบบ
วัด KU TEST หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
Post test >Pre test 
และมีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู่
ในระดับต้นข้ึนไป 

  3.2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงการฯ ของครูชาว
ไทย และผู้ปกครอง 

-ครูชาวไทย 
-ผู้ปกครอง 

-การสอบถาม/
แบบสอบถาม 
 

-ค่าเฉลี่ย 
-การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
 

-ครูชาวไทยมีความพึง
พอใจต่อโครงการฯ 
อยู่ในระดับมากข้ึนไป  
-ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อโครงการฯ 
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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บทท่ี  4  
ผลการวิจัย 

 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ผู้วิจัยได้ก าหนดผลการวจิัย
ตามกรอบค าถามการวิจยัดังต่อไปนี้  
1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ก่อนเร่ิมโครงการฯ มีผลเป็นดังต่อไปนี้  
 

 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 1  ก่อนการ
เรียนพบว่า นักเรยีนผ่านผลการเรยีนร้อยละ 60 ช้ันอนุบาล 1/1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.66 ช้ันอนุบาล 1/3 มผีลการ
เรียนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 7.22 

  
 
 

 
 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 2  ก่อนการ
เรียนพบว่า นักเรยีนผ่านผลการเรยีนร้อยละ 60 ช้ันอนุบาล 2/2,2/3และ 2/4  ช้ันอนุบาล 2/4 มีผลการเรยีนเฉลีย่สูงสดุเท่ากับ 
8.34 ช้ันอนุบาล 2/1 มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 4.84  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  ก่อนการ
เรียนพบว่า นักเรยีนผ่านผลการเรยีนร้อยละ 60 ช้ันอนุบาล 3/3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.96 ช้ันอนุบาล 3/1 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 6.69 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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2. ผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนโรงเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธกีารจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip อย่างไร   
 2.1 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ผู้วิจัยได้จดัการอบรมแก่
ผู้สอนชาวต่างประเทศในการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips จากแบบส ารวจการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ดังนี้  
 
 
 
3. กิจกรรมการนเิทศตดิตามการจดัการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวฒุิท่ีโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip ของครูชาวต่างประเทศอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแบบส ารวจการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศแบบ Active learningและใช้ video clips 
พบว่าผู้สอนชาวต่างประเทศคิดวา่การอบรมตรงกับความต้องการของผู้สอนชาวต่างประเทศอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50  ค่าเฉลี่ยที่น้อยทีสุ่ดคือระยะเวลาในการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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     2.2 จากการนเิทศครผูู้สอนชาวต่างประเทศจากงานวิจัยการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาว
ต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.
สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเกต็  
  ได้นิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศที่ผ่านการเรียนอบรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ 
video clips โดยมผีู้สอนชาวต่างประเทศจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี มผีู้สอนอยา่งน้อย 1 คนจบการศึกษาปรญิญาโท 
ดังต่อไปนี้ โดยมีรายงานผูส้อนชาวต่างประเทศท้ัง 7 คนดังต่อไปนี้  
  

ชื่อครูต่างชาติ สัญชาติ Passport Status วุฒิการศึกษา Teacher 
License 

1. Ms. Christina Hilda Contreras อเมริกัน 567365482 Work permit ปริญญาตรี √ 

2. Ms. Bernadine Storm Landman แอฟริกาใต้ M06276421 Work permit ปริญญาตรี √ 

3. Ms. Hanna Kavierina ยูเครน FJ302799 Work permit ปริญญาโท √ 

4. Ms. Viktoriia Myronenko ยูเครน FS042321 Work permit ปริญญาตรี √ 

5. Ms. Zaruhi Ayvazyan อาเมเนี่ยน AP0488993 Work permit ปริญญาตรี √ 

6. Ms. Vita Butko ยูเครน ER901498 Work permit ปริญญาตรี √ 

7. Ms. Monica Cossu อิตาเลี่ยน YA5747227 ครูใหม ่ ปริญญาตรี - 

 
 

จากการนิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศจากงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศ
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณศีึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธติร่วม
พัฒนา จังหวัดภูเก็ต ได้ผลการนเิทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศคนละ 3 ครั้งต่อเทอม ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2 ;การ
นิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศส่งเดือนมิถุนายน) 
 
 
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง คร้ังท่ี 1  

การนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu  

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครูภัทราพร โภคบุตร 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564               เวลา 09.40-10.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of body  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศเริม่การเรียนด้วยการให้นักเรยีน
ท าท่าโยคะตาม video โดยเป็นท่าดังนี้ ท่าก้อนหิน ท่าต้นไม้ 
เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรยีน 
 

1.ผู้นิเทศคิดว่านักเรียนชอบท าท่าโยคะและเตรียมความพร้อมส าหรบั
การเรยีน นักเรียนกระตือรือร้นในการเรยีนเป็นอย่างดี นอกจากนี้
นักเรียนยังสนุกสนานกับการท าท่าโยคะด้วย   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนนั่งเป็นวงกลมและสอน
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง อาการเช่น sad ,happy, angry, 
hungry   
 
 

2.ผู้นิเทศแนะน าว่า ตอนนักเรียนตอบค าถามผูส้อนชาวต่างประเทศ  
ผู้สอนชาวต่างประเทศควรช่วยตรวจสอบความถูกต้อง เน้นย้ า
นักเรียนบ่อยๆเกี่ยวกับการแสดงท่าทางคือ sad ,happy, angry, 
hungry   

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนดูการวาดภาพหน้าแสดง
อาการบนกระดาน 
เช่นหน้ายิ้ม 
-Happy 
-Sad 
-Angry 
-Hungry   
 

3.ผู้นิเทศแนะน าว่า ควรใช้ภาพแสดงอาการให้มีขนาดใหญ่เช่นภาพ 
-Happy 
-Sad 
-Angry 
-Hungry   

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนใช้ดินน้ ามันเพื่อท าภาพ
แสดงอาการ ในใบงาน 
-Happy -Sad 
-Angry -Hungry   
 
 
 
 

4.ผู้นิเทศแนะน าว่า หน้าที่แสดงอาการบางภาพเช่น ภาพ  
-Angry -Hungry  ผู้สอนช่างต่างประเทศต้องใช้ดินน้ ามันแสดงอาการ
ที่ชัดเจน  
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
6.ผู้สอนชาวต่างประเทศทบทวนการเรยีนการสอนโดยให้
นักเรียนตอบค าถามเรื่อง  
 Happy 
-Sad 
-Angry 
-Hungry   
เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจท้ังหมดหรือไม่  

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปบทเรยีนไดด้ี ได้ทบทวนเนื้อหาที่นักเรียน
เรียน ผู้นเิทศแนะน าว่าควรเน้นย้ าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมบ่อยๆซ้ าๆ
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและจ าค าศัพท์พ้ืนฐานในการเรียนได้ 

 

ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu 

 

นักเรียนท าท่าโยคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน นักเรียนสนุกสนานมากและพร้อมที่จะเรียนรู้ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกนักเรียนฟังภาษาอังกฤษและนักเรียนสามารถท าท่าทางตามที่ผูส้อนชาวต่างประเทศสั่งได้ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้แสดงออก ได้เคลื่อนไหว ได้ดูการใช้กล้ามเนื้อในการปั้นดินน้ ามัน 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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นักเรียนได้ฝึกทักษะการปั้นดินน้ ามันและเข้าใจเรื่อง Emotion ได้เป็นอย่างดี 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนที่หลากหลายนักเรยีนไดเ้รียนรูท้่าทางและ emotion จาก วีดิโอท่ีผู้สอนชาวต่างประเทศ

เตรียมไว้ให้  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ  Ms. Viktoriia Myronenko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1   ครูประจ าช้ัน ครูมาซเีตาะ สาและ 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564              เวลา 08.30-09.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Letter G g  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1.ผู้สอนชาวต่างประเทศทบทวนเรื่องวันในภาษาอังกฤษเช่น 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 
,Saturday, and Sunday.   

1.ผู้นิเทศแนะน าผู้สอนชาวต่างประเทศว่า อาจเตรียมความพร้อมโดย
การร้องเพลงที่เกี่ยวกับวัน  หรือดวูิดีโอเกี่ยวกับวันเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนร้องตามและทบทวนเป็นภาษาอังกฤษ  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศถาม นักเรียนเรื่อง Alphabet เช่น  
A alligator 
B- bee 
c- crab  
D-dinosaur  
E-elephant  
F-fox  
G-giraffe  เป็นต้น จนถึงพยัญชนะ Z  

2.ผู้นิเทศพบว่านักเรยีนโตต้อบไดด้ี สามารถตอบได้ว่าพยัญชนะใดเป็น
ค าศัพท์ใด  นอกจากน้ียังสามารถท าท่าทางตามค าศัพท์ได้อีกด้วยเชน่  
 A alligator 
B- bee 
c- crab  
D-dinosaur  
E-elephant  
F-fox  
G-giraffe  เป็นต้น 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ วิดีโอสอนค าว่า queen, 
question, quack,  quick , quiet โดยนักเรียนดูค าศัพท์และ
รูปภาพ  

3.ผู้นิเทศพบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศสอนได้ดีนักเรียนสนุกสนาน  
 
 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเสนอพยัญชนะที่สอนเดมิคือ m, 
n, o ,p, เพื่อนไปสู่การสอนตัว Q q  
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศตั้งใจสอนท าให้นักเรียนจ าพยญัชนะ
ภาษาอังกฤษได้เร็ว   
 
 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนเรียนค าศัพท์คือ m ,n, o, 
p, และ q  
โดยนักเรียนจ าค าศัพท์ตามตัวพยญัชนะ 

5. ผู้นิเทศพบว่านักเรียนเรียนรู้ได้ไวมาก จ าค าศัพท์ไดเ้ร็วมคีวาม
กระตือรือร้นที่จะเรียนรูเ้รื่องจากผูส้อนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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M-monkey 
N-nurse 
O-orange 
P-pencil 
Q-คือ queen   
6.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปกจิกรรม  
 

6.ผู้นิเทศได้แนะน าผู้สอนว่าการสรุปกิจกรรมให้นักเรยีนอาจใช้การถาม
ค าถาม ให้ตอบค าถาม อาจให้ท าใบงานท่ีวัดความรู้และทักษะในเรื่องที่
นักเรียนเรียนรูไ้ด้  

 

ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Viktoriia Myronenko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนเลือกค าศัพท์เพื่อหาตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย G และ g 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรยีนท าให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 2/2  ครูประจ าช้ัน ครูสภุัสสร รตันะอุดม 

วันท่ี 23 มีนาคม   2564              เวลา 08.40.-09.20       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Shape  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการถามค าถาม
ว่า เช่น How are you ? I am fine./I am ok. 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การถามค าถามแทนการน าเข้าสู่บทเรียน 
ถ้าเป็นไปด้วยควรใช้ค าถามเรื่อง shape จะท าให้นักเรียนได้เข้าสู่
บทเรียนได้ไวข้ึน 
 
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ร้องตาม 

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง shape ท าให้นักเรียน
สามารถจ าเรื่อง shape เป็นค าได ้ 
 
  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเสนอรปูทรงท่ีเป็น shape รูปทรง
พื้นฐานเช่น circle, oval, diamond , arrow , heart   

3.นักเรียนได้ออกเสยีงภาษาอังกฤษรูปทรงพื้นฐานคือ circle, oval, 
diamond , arrow , heart   
 
 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปทรงสามมิตสิอนนักเรียนเช่น 
pyramid, cube  นักเรียนได้ฝึกการอ่านตาม  
  

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศควรเปรยีบเทียบรูปทรงพ้ืนฐานกับรูปทรง 
สามมติิ คือ pyramid, cube 
เพื่อนนักเรียนจะไดเ้ห็นความแตกต่าง  
 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดู video และท าท่าทาง
ตาม video เช่น  pyramid, cube, cone เป็นต้น  

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศ อาจให้นกัเรียนเล่มเกมโดยให้นักเรยีนหา
รูปทรง สามมิติที่ผูส้อนออกเสยีงโดยให้แข่งขันกัน 

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ทบทวนการสอนโดยให้นักเรียน
เขียน ค าศัพท์ท่ีเป็นสามมิต ิpyramid, cube, cone เป็นต้น 
พร้อมท้ังเลือกรูปภาพระบายสดี้วย  

6.ผู้นิเทศได้แนะน าใหผู้้สอนชาวตา่งประเทศสอนโดยให้นักเรียน
สามารถผลิตชิ้นงานท่ีเป็นสามมิตไิด้เช่นพับรูป pyramid เป็นต้น 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศเดินดูการเรยีนของนักเรียนอย่างทั่วถึงเป็นผลให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอยา่งมากเพราะได้รับช้ีแนะจาก

ครูผูส้อน 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนได้มสีว่นร่วมในการเรียนการสอนได้ท ากิจกรรมเป็นกลุม่ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องรูปทรงได้อย่างชัดเจน 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/1  ครูประจ าช้ัน ครูวิชุมา โตะ๊เอ็ม 

วันท่ี 23 มีนาคม 2564              เวลา 14.40-15.40       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง equal /not equal  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศถามเรื่องอาหารกลางวันว่านักเรยีน
ทานอะไร และถามเรื่องรูปทรงว่ามีขนาดเท่ากันหรือไมเ่ท่ากัน 
เช่น Rectangle is the same size .Is it equal or not 
equal?  
  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ที่น าเข้าสู่บทเรยีนและนักเรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยใช้รูปภาพช่วยส าหรับการถามค าถาม  
 เช่น Rectangle is the same size .Is it equal or not equal? 
การใช้รูปภาพจะท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนเรื่อง  equal or not equal 
และให้นักเรียนเลือกติดภาพที่นักเรียนได้ว่า ภาพเหล่นนั้น 
equal or not equal   
 

2.นักเรียนได้ฝึกการเปรียบเทียบรปูภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติจริง
จากการตดิรูปภาพว่า เป็น equal or not equal  นักเรียนไดฝ้ึก
การใช้เหตุผล 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกการเปรียบเทียบ 
นอกจากน้ีผู้สอนชาวต่างประเทศยังได้ ใช้ค าถามเพื่อให้
นักเรียนคิดวา่รูปเหล่านั้น 
equal or not equal   
ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนระบายสีภาพที่เหมือนกัน 
โดยใช้สีเดียวกัน เพื่อให้เห็นว่า รูปภาพเหมือนกัน นอกจากนี้
ยังระบายสีภาพที่มีความแตกต่างกัน  
 การระบายสีถ้าภาพ equal ให้ใช้สีเหมือนกัน  ถ้าภาพที่ ไม่
เท่ากัน not equal ให้ให้สีต่างกัน  
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท ากิจกรรมได้หลากหลาย นักเรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการคดิ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่
ต่างกัน 
 
 
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนช่วยกันสรปุว่าภาพไหน
เป็น  equal or not equal  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
เหมือนกัน 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปกิจกรรมได้ดีท าให้นักเรียนเข้าใจวิธี
สอนและสามารถบอกได้ว่าภาพใดเป็น  equal or not equal   
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนที่เป็นของจริงท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง equal และ not equal ได้ง่าย

ยิ่งข้ึน  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศอธิบายขั้นตอนการท าใบงานอย่างชัดเจน ท าให้นักเรียนสามารถท าใบงานได้อยา่งถูกต้อง 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศเดินตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรยีนไดด้ีมาก  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/2  ครูประจ าช้ัน ครูจันทร์ทิพย์ เกยทอง  

วันท่ี 23 มีนาคม 2564              เวลา 10.40-11.30         วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง like  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ คือ ใช้เพลง like  
 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนได้น่าสนใจท า
ให้นักเรียนตั้งใจเรียนและสนุกสนานกับการเรยีน  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้น าเสนอประโยค 
I like dog. 
I like cat. 
โดยผู้สอนชาวต่างประเทศแบ่งเปน็หมวด คือ 
-color 
-fruit 
-vegetable 
-animal 
 

2.นักเรียนได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าว่า like  
โดยพูดประโยค 
I like dog. 
I like cat. 
นอกจากน้ียังได้พูดว่า I like .... 
-color 
-fruit 
-vegetable 
-animal 
  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศ เพิ่มประโยค What color does 
she like? 
She likes ............ 
ผู้สอนชาวต่างประเทศ ถามค าถามและฝึกให้นักเรยีนสนทนา  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาและเลือกข้อมลู
ถามค าถาม เช่น 
What color does she like? 
She likes ............ 
นักเรียนได้ฝึกสนทนาถามตอบนอกจากน้ีไดฝ้ึกการฟังด้วย 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษ
คือเพลง  
Draw a white cat 
Look at the small frog 
I want to get a box 
Can I sit on the log? 
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนร้องเพลง นักเรียนสนุกสนาน
และได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 
Draw a white cat 
Look at the small frog 
I want to get a box 
Can I sit on the log? 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

 

 ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สอนโดยให้นักเรียนฝึกการสนทนาโดยใช้ค าว่า like นักเรียนไดฝ้ึกท้ังการฟงั พูดอ่านและเขียน 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศอธิบายให้นกัเรียนได้ฝึกการสนทนาเรื่อง like แต่ให้นักเรียนแยกเป็นหมวดหมู่ color, fruit ,animal 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 2/1 ครูประจ าช้ัน ครูจันทิมา สุนทรเตม็  

วันท่ี 23 มีนาคม 2564              เวลา 14.40-15.30       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Transportation  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้การตดิ
รูปภาพ Transportation แล้วถามนักเรียนว่าคือ 
Transportation ชนิดใด ออกเสียงหรือว่าอ่านอย่างไร  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปภาพท่ีน่าสนใจ ในการสอนนักเรยีน 
ท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนและอยากร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนกับ
ผู้สอนชาวต่างประเทศ   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีน แยกประเภทของของ 
Transportation ว่าเป็นการขนสง่ทางใดเช่น 
Land ----car, van 
Air-----helicopter ,plane 
Water---boat, ship   

2.นักเรียนได้ฝึกการแยกประเภทเรื่อง Transportation จาก
รูปภาพและสามารถแยกได้ว่า การคมนาคมทางปก ทางอากาศและ
ทางน้ าคืออะไร 
Land ----car, van 
Air-----helicopter ,plane 
Water---boat, ship   

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศถามลายละเอียดเกี่ยวกับ  
Transportation และให้ใบงานนักเรียน 
  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ซักถามเรื่อง Transportation นักเรียน
ได้เรียนรู้ว่า ยานพาหนะนั้นเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ าหรือทาง
อากาศ  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้รูปภาพนักเรียนและให้นักเรยีน
วาดข้อมูลของเรื่อง transportation  เพิ่มและจับคู่  
transportation แต่ละอย่าง 
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ท าใบงาน นักเรียนไดเ้รียนรู้
เรื่อง  transportation และสามารถบอกได้ว่า เป็นการขนส่งทางใด 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปเรื่อง  transportation โดยให้
นักเรียนตอบค าถาม 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ซักถามนักเรียนและนักเรียนตอบค าถาม
ได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากน้ียังช่วยกันสรุปว่า ยานพาหนะแต่ละ
ชนิดเป็นยานพาหนะชนิดใด  
 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนน่าสนใจ นักเรียนตั้งใจเรียน กระตือรือร้นในการตอบค าถามผูส้อนชาวต่างประเทศ  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยนักเรยีนสามารถแยกประเภทของ Transportation ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms.  Zaruhi Ayvazyan 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/3  ครูประจ าช้ัน ครู รัชดา เพชรแกมแก้ว  

วันท่ี 24 มีนาคม                       เวลา 09.00-09.40       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Opposite word  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียน  โดยการร้องเพลง
และเล่มเกมภาษาอังกฤษหาค าศัพท์  

1.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ และเล่นเกม
ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศร้องเพลงภาษาอังกฤษ Clap your 
hand ,take your nap  
 

2.นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษและเรยีนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษค าท่ีตรงกันข้าม  
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นค า
ตรงกันข้ามเช่น 
big  ----- small  
happy -----sad  
sweet----sour  
thin ----fat  

3.นักเรียนสามารถออกเสียง และสามารถอ่านค าตรงกันข้ามที่ผู้สอน
ชาวต่างประเทศสอนไดค้ือ  
 big  ----- small  
happy -----sad  
sweet----sour  
thin ----fat 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศ สรุปเรื่องค าตรงกันข้ามและช่วย
นักเรียนเรื่องการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปใหน้ักเรียนโดยการถามค าถามและ
ให้นักเรียนได้ออกเสยีง ท าให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์ที่มีความหมาย
ตรงกันข้ามได้ดีขึ้น   
  
 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Zaruhi Ayvazyan 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  นักเรียนสนุกสนานและตั้งใจเรียนมาก 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกการเขยีนค าศัพท์ของนักเรียนโดยนักเรยีนได้ฝึกการเขียนค าศัพท์ที่เป็น 

Opposite word 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง คร้ังท่ี  2  

การนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu  

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครูภัทราพร โภคบุตร 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564               เวลา 09.40-10.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง This is  a.......... 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศเริม่การเรียนด้วยการให้นักเรยีนร้อง
เพลงภาษาอังกฤษและให้นักเรียนนับตัวเลข 1-30   

1.ผู้นิเทศคิดว่านักเรียนชอบท ากิจกรรมภาษาอังกฤษ 
ได้ร้องเพลงภาษาอังกฤษและให้นกัเรียนนับตัวเลข 1-30  นักเรียน
หลายคนชอบการนับเลขภาษาอังกฤษ 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนนั่งอยู่กับที่และให้นักเรยีน
ตอบค าถามเช่น 
T. Students what is this color?  
SS. Red and green  

2.ผู้นิเทศแนะน าว่า  ผูส้อนชาวต่างประเทศควรช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้อง เน้นย้ านักเรียนบ่อยๆเกี่ยวกับการสีหรือสิ่งของ  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
และพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 

3.ผู้นิเทศแนะน าว่า พยายามใช้ภาพให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรยีนได้
โต้ตอบให้มากทีสุ่ด  
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนวิ่งไปจับสิ่งของในช้ันเรียน
และพูดว่า  
This is a table. 
This is a chair. 
This is a door. 
Touch your bag.  
Touch your table. 
Touch your door. 
Touch your pencil. 
Touch your color pencil. 

4.ผู้นิเทศเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ว่า นักเรียนช้ันอนุบาลชอบการ
เคลื่อนไหว  ชอบการเคลื่อนที่ ผูส้อนชาวต่างประเทศควรจัด
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกับวยั  โดยใช้ ค าสั่ง 
Touch your bag.  
Touch your table. 
Touch your door. 
Touch your pencil. 
Touch your color pencil. 

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศทบทวนการเรยีนการสอนโดยให้
นักเรียนตอบค าถามเรื่อง สิ่งของเป็นการสรุปบทเรยีนในช้ัน
เรียน  
 
  

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปบทเรยีนไดด้ี ได้ทบทวนเนื้อหาท่ี
นักเรียนเรียน นักเรยีนควรไดฝ้ึกบอ่ยๆซ้ าๆกันอยูเ่สมอ  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu 

 

นักเรียนได้เตรียมความพร้อม ไดเ้ลือกสิ่งของที่ตนเองชอบ เมื่อผู้สอนชาวต่างประเทศออกเสียงให้นักเรียนมายืนเหนือเพื่อนๆหนึ่ง

ก้าว  นักเรียนสนุกสนานมากและพร้อมท่ีจะเรียนรูม้าก 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกนักเรียนฟังภาษาอังกฤษและนักเรียนสามารถท าท่าทางต่างๆและไปจับสิ่งของที่ผู้สอนชาวต่างประเทศสั่ง

ได้  

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้แสดงออก ได้เคลื่อนไหวสิ่งส าคญัคือไดเ้รียนรู้ภาษาอังกฤษโดยตรงจากผู้สอนชาวต่างประเทศ   



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ  Ms. Viktoriia Myronenko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1   ครูประจ าช้ัน ครูมาซเีตาะ สาและ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564             เวลา 09.30-10.20        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  alphabet  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1.ผู้สอนชาวต่างประเทศทบทวนเรื่องอากาศ What is the 
weather today? และวันในภาษาอังกฤษเช่น Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ,Saturday, 
and Sunday.   

1.ผู้นิเทศแนะน าผู้สอนชาวต่างประเทศว่า อาจเตรียมความพร้อม
โดยการร้องเพลงที่เกี่ยวกับวัน  หรือดูวิดีโอเกีย่วกับอากาศได้   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศถาม นักเรียนและทบทวนเรื่อง 
Alphabet เช่น  
A alligator 
B- bee 
c- crab  
D-dinosaur, dog ,duck  
E-elephant  
F-fox ,fish  
G-giraffe   
I-iguana, insect  ,igloo  
เป็นต้น จนถึงพยัญชนะ Z  

2.นักเรียนสามารถโต้ตอบไดด้ี สามารถตอบได้ว่าพยญัชนะใดเป็น
ค าศัพท์ใด  นอกจากน้ียังสามารถท าท่าทางตามค าศัพท์ได้อีกด้วย
เช่น  
A alligator 
B- bee 
c- crab  
D-dinosaur, dog ,duck 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ วิดีโอสอนเกี่ยวกับการทักทายเป็น
ภาษาอังกฤษ นักเรียนชอบดู video และชอบท าท่าทางตาม 
video  

3.นักเรียนสนุกสนานกับการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผู้นิเทศพบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศสอนไดด้ีนักเรียนสนุกสนานชอบ
การเรยีนรู้มาก  

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเสนอ รูปภาพและถามนักเรียนว่า
คือภาพอะไร 
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศตั้งใจสอนท าให้นักเรียนจ ารูปภาพไดไ้วมาก   
 

 5.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปกจิกรรม 5. ผู้นิเทศได้แนะน าผูส้อนว่าการสรุปกิจกรรมให้นักเรยีนอาจใช้การ
เขียน การฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรยีนผ่านการเขียนท าให้นักเรียนได้
ฝึกกล้ามเนื้อด้วย  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Viktoriia Myronenko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ท าท่าทางตาม video นักเรียนสนุกสนานกับการเรยีน  

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรยีนท าให้นักเรียนสามารถตอบค าถามไดเ้ป็นอย่างดี  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนโดนใช้ videoท าให้นักเรียนสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรยีน

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 2/2  ครูประจ าช้ัน ครูสภุัสสร รตันะอุดม 

วันท่ี 28 มิถุนายน   2564            เวลา 10.10.-10.50       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง สระ a  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยให้นักเรียนดู
รูปภาพ . 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การรูปภาพท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สนใจเรียน 
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ร้องตาม 

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษและท าท่าทางตามผูส้อนชาว
ต่างประเทศ   
  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเสนอค าศัพท์ที่มีเสียงสระ 
-V...a...n 
-C...a...n 
-Be...a.r. 
 Monkey 
 

3.นักเรียนได้ออกเสยีงภาษาอังกฤษตามค าศัพท์โดยได้ฝึกเสียง   
-V...a...n 
-C...a...n 
-Be...a.r. 
 Monkey 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปภาพและเสียงให้นักเรียน
พยายามโยงรูปภาพกับเสียงสระและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมน่าสนใจมาก 
นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ไดเ้รียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมกนั
กับเพื่อนร่วมชั้น 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดู  
 
 
 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศ อาจให้นกัเรียนเล่มเกมโดยให้นักเรยีนหา
รูปทรง สามมิติที่ผูส้อนออกเสยีงโดยให้แข่งขันกัน 

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ทบทวนการสอนโดยให้นักเรียน
เขียน ค าศัพท์ท่ีเป็นสามมิต ิpyramid, cube, cone เป็นต้น 
พร้อมท้ังเลือกรูปภาพระบายสดี้วย  

6.ผู้นิเทศได้แนะน าใหผู้้สอนชาวตา่งประเทศสอนโดยให้นักเรียนสามารถ
ผลิตชิ้นงานท่ีเป็นสามมิติได้เช่นพับรูป pyramid เป็นต้น 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้เดินดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างด ี

 

ผู้สอนสาธิตการท าใบงาน ท าให้นกัเรียนได้เห็นขั้นตอนการท าใบงานอย่างชัดเจน 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1  ครูประจ าช้ัน ครูวิชุมา โตะ๊เอ็ม 

วันท่ี 28 มิถุนายน  2564              เวลา 14.00-14.50       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Fruits  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนไดฝ้ึกภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเต้นและท าท่าทางตาม 
video ภาษาอังกฤษ   

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้กิจกรรมน่าสนใจ นักเรยีนอนุบาลสนใจเรยีน
เป็นอย่างดี เนื่องจากสื่อใน video น่าสนใจ ผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนได้
เรียนรูเ้ป็นอย่างดี  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปภาพ  
-Banana 
-Apple 
สอนนักเรียนและถามว่า 
What is this color? 

2.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงค าศพัท์ 
-Banana 
-Apple 
ได้เรียนรู้ว่า ผลไม้เหล่านั้นเรียกเปน็ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฟัง โดยถามค าถามเช่น 
-What is this? 
Is it Yummy? 
What color of banana ? 
Do you like it? 
 What color of apple ? 
Is it red or purple? 
 
 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท ากิจกรรมได้หลากหลาย  นักเรียนไดฝ้ึกการ
ตอบค าถามจาก 
 
-What is this? 
Is it Yummy? 
What color of banana ? 
Do you like it? 
 What color of apple ? 
Is it red or purple? 
นักเรียนโต้ตอบและให้ความร่วมมอืในการเรียนรู้ไดด้ีมาก 
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนช่วยกันระบายสีใบงาน 
เช่นภาพ apple และภาพ banana  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปกิจกรรมได้ดีนักเรียนไดฝ้ึกการพดู  ได้
เข้าใจว่า ภาพ apple และภาพ banana เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร 
และมสีีอะไร  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนไดด้ี นักเรียนมีส่วนร่วมผูส้อนจัดกิจกรรมไดส้นกุสนานมาก   

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูโ้ดยนักเรียนมาเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีผู้สอนก าหนดไว้ได้   



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้ดี ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/2  ครูประจ าช้ัน ครูจันทร์ทิพย์ เกยทอง  

วันท่ี 28 มิถุนายน  2564              เวลา 10.40-11.10         วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง What is this ? 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ คือ slide down ,up and front  
 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนได้น่าสนใจท าให้
นักเรียนตั้งใจเรียนและสนุกสนานกับการเรยีน  นักเรียนตั้งใจเรียนเป็น
อย่างดี  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้ทักทายนักเรียนและพูดวา่ 
How are you? 
I am happy. 
I am great. 
I am good. 
I am wonderful. 
I am happy. 
 
 

2.นักเรียนได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยไดส้นทนาและทักทายเป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังสามารถแสดงความรูส้ึกได้ คือ 
I am happy. 
I am great. 
I am good. 
I am wonderful. 
I am happy. 
I am sad. 
I am fine. 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกนักเรียนโดยให้นักเรียนได้อ่าน
ค าศัพท์ 
B –bear 
F-fish 
J-jam 
K-kite 
S-snake  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนได้สนทนาและอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
 
นักเรียนออกเสยีงและสามารถผสมค า Phonics ได้อยา่งถูกต้อง 
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนตอบค าถามคือ  
-What is this? 
It is pencil. 
-What is this? 
It is eraser. 
-What is this? 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนฝึกการสนทนาถามตอบ นักเรียน
สามารถถามตอบได้อย่างคล่องแคล่ว คือ 
-What is this? 
It is pencil. 
-What is this? 
It is eraser. 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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It is sharpener. 
 
 

-What is this? 
It is sharpener. 
 
 

 

ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สอนโดยให้นักเรียนฝึกการสนทนาโดยการถามค าศัพท์และการฝึกการทักทาย 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนท าท่าทางต่างๆเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนและบักทึกข้อมูลของนักเรียนเปน็รายบุคล 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/1 ครูประจ าช้ัน ครูจันทิมา สุนทรเตม็  

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564              เวลา 10.00-10.50       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง เสียงสระภาษาอังกฤษ  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยให้ออกเสยีง
ภาษาอังกฤษ คือ 
-Fan 
-Van 
-Pan  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การรูปภาพท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และสนใจเรียน  นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงสระคือ 
-Fan 
-Van 
-Pan 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ร้องตามและให้นักเรยีนฝึกออกเสยีง 
-Man 
-Can 
-Pan 
--Van 

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษและท าท่าทางตามผูส้อน
ชาวต่างประเทศ  ออกเสียง Phonics  
-Man 
-Can 
-Pan 
-Van 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเสนอค าศัพท์ที่มีเสียงสระ 
Bat 
Cat 
Rat 
Mat 
 

3.นักเรียนได้ออกเสยีงภาษาอังกฤษตามค าศัพท์โดยได้ฝึกเสียง   
Bat 
Cat 
Rat 
Mat 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปภาพและค าศัพท์ให้นักเรียน
พยายามโยงรูปภาพกับเสียงสระและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมน่าสนใจมาก 
นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ไดเ้รียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อม
กันกับเพื่อนร่วมชั้น 
 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนดีท าใหน้ักเรียนตั้งใจเรียน กระตือรือร้นในการตอบค าถามผูส้อนชาวต่างประเทศ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ผูส้อนสาธติการโยงเส้นระหว่างค าศัพท์กับรปูภาพ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms.  Zaruhi Ayvazyan 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/3  ครูประจ าช้ัน ครู รัชดา เพชรแกมแก้ว  

วันท่ี 24 มีนาคม 2564                         เวลา 14.10-14.50       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Number  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียน  โดยการร้องเพลง
และเล่มเกมภาษาอังกฤษหาค าศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 

1.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ และเล่นเกม
ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูรูปภาพและให้ช่วยกัน
นับว่ามีจ านวนเท่าไร  

2.นักเรียนได้ท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี   

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์ภาษาอังกฤษและนัก
ตัวเลขคือ  
One 
Two 
Three 
Four 
Five 
Six 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
  

3.นักเรียนสามารถออกเสียง และสามารถอ่านและฝึกการนับตัวเลข 
One 
Two 
Three 
Four 
Five 
Six 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
และสามารถโยงค าศัพท์และจ านวนเลขได ้

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศ อออกเสียงตัวเลขและช่วยนักเรยีน
เรื่องการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปใหน้ักเรียนโดยการถามค าถามและ
ให้นักเรียนได้ช่วยกันนับตัวเลข  

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Zaruhi Ayvazyan 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบ นักเรียนสนุกสนานและมสี่วนร่วมในการเรียน 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกนักเรยีนนับตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษและใช้สื่อประกอบด้วย 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ในห้องเรียนมีครไูทยคอยช่วยเหลอืผู้สอนชาวต่างประเทศท าให้นักเรียนจัดกิจกรรมไดด้ี 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตจิริงและสามารถร่วมกจิกรรมไดเ้ป็นอย่างดี 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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จากการนิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศจากงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศ
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วม
พัฒนา จังหวัดภูเก็ต ไดผ้ลการนิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศคนละ 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงโควิด ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ 
Video clips สอนดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3 ;การนิเทศครูผูส้อนชาวต่างประเทศส่งเดือนกันยายน 2564 ) 

การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง คร้ังท่ี 1  

การนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu  

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครูภัทราพร โภคบุตร 

วันท่ี 12 กรกฎาคม  2564               เวลา 09.40-10.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Vehicle  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศเริม่การเรียนการสอนด้วยการ
ทักทายนักเรียน   

1.ผู้นิเทศคิดว่านักเรียนตั้งใจเรียนมากเนื่องการเรียนการสอน
น่าสนใจ  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนนักเรียน  โดยการร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ ช่ือเพลง The wheel on the bus  

2.ผู้นิเทศแนะน าว่านักเรียนต้องท าท่าทางด้วย เนื่องจากผู้สอนสอน
ได้อย่างสนุกสนานมาก 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนฟังเสียงรถจักรยานและพูด
ว่า  
What is the sound? 
Bicycle  
What is the sound?  
Car  

3.ผู้นิเทศแนะน าว่าให้นักเรียน ฝึกการร้องเพลงตามผูส้อนชาว
ตา่งประเทศ 
What is the sound? 
Bicycle  
What is the sound?  
Car 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนช่วยกันนับว่า มี bicycle, 
car, motorbike เท่าไร  

4.ผู้นิเทศแนะน าว่า ผู้สอนสามารถถามเรื่องสไีปด้วยในการสอนเรื่อง 
vehicle  ที่มี bicycle, car, motorbike 

6.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปการเรียนการสอนให้นักเรียน
และแจ้งว่าครั้งต่อไปเป็นการเรียนเรื่องอะไร  
  

6.ผู้นิเทศพบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศสอนได้สนุกเหมาะสมกับวัย
นักเรียนอนุบาลมีกิจกรรมให้นักเรยีนท า นักเรียนจะสนุกกับการ
เรียน 
 
 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียน ยิ้มแยม้แจ่มใส นักเรียนพร้อมที่จะเรยีนรู้ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนร้องเพลงตามวดิีโอ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกนักเรียนฟังภาษาอังกฤษและท าท่าทางตามวิดีโอ 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้แสดงออกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเช่น bicycle, car, motorbike  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ  Ms. Viktoriia Myronenko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา      ระดับชั้น อนุบาล 2/1    ครูประจ าชั้น ครมูาซีเตาะ สาและ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม  2564                เวลา 08.30-09.30               วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  I can, I can not  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1.ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนกัเรียนด้วยหุ่นมือ ท าเสยีง
ทักทายนักเรียน  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรียนการสอนได้น่าสนใจมาก 
นักเรียนสนใจหุ่นมือท่ีนักเรยีนใช้  
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูวิดีโอ และให้นักเรยีนท า
ท่าทางตาม ในวิดีโอ Can you dance? Yes, we can. Can 
we fly? No, we can’t  
 

2.ผู้นิเทศพบว่าวิดีโอ Can you dance? Yes, we can. Can we 
fly? No, we can’t น่าสนใจมาก 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์นักเรียนทีละค าเช่น run 
,fly, dance, jump, eat, drink, 
climb, sleep, swim 

3.ผู้นิเทศพบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศสอนได้ดีนักเรียนสนุกสนาน 
ผู้สอนน าเสนอเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง  
I can, I can not ได้ด ี

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูวิดีโอภาพกิจกรรมและ
ใหน้ักเรียนเลือกว่า คนในภาพท าอะไรได้บ้าง เช่น He can 
run, She can play football. 
He can play guitar, She can play tennis.   
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศตั้งใจสอน ใช้สื่อ He can run, She can 
play football. He can play guitar, She can play tennis.  ได้
น่าสนใจมากเนื่องจาก สื่อสามารถให้นักเรียนลองถูกลองผดิได้ว่าจะ
เป็น I can, I can not 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนเกี่ยวกับสตัว์แล้วดูว่าสัตว์
ท าอะไรได้บ้าง Can a monkey fly? 
No, it can’t . Can a dog climb a tree? No, it can’t .  
Can a spider walk? Yes, it can. 
  

5. ผู้นิเทศพบว่านักเรียนเรียนรู้ได้ไวมาก จ าค าศัพท์ไดเ้ร็ว เนื่องจาก
สื่อการสอนน่าสนใจ มีรปูสัตว์ชนดิต่างๆ ว่า ท ากิจกรรมนั้นๆได้
หรือไม่  

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Viktoriia Myronenko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนน่าสนใจเพราะใช้หุ่นมือและท าเสียงตามหุ่นมือ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนที่หลากหลายท าให้นักเรียนสนใจเรียน 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/2  ครูประจ าช้ัน ครูสภุัสสร รตันะอุดม 

วันท่ี 12 กรกฎาคม   2564              เวลา 08.40.-09.20       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง 3 D shape  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการทักทาย
นักเรียน และทบทวนเรื่อง emotion  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การถามค าถามและทักทายนักเรียนได้
หลากหลาย 
   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ร้องตามน าเสนอรูปทรงท่ีเป็น shape รูปทรงพ้ืนฐานเช่น 
circle, oval, diamond , arrow , heart   

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง shape ท าให้
นักเรียนสามารถจ าเรื่อง shape เป็นค าได้ ได้ออกเสยีง
ภาษาอังกฤษรูปทรงพื้นฐานคือ circle, oval, diamond , arrow , 
heart   
 

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปทรงสามมิตสิอนนักเรียนเช่น 
pyramid, cube  นักเรียนได้ฝึกการอ่านตาม 

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศควรเปรยีบเทียบรูปทรงพ้ืนฐานกับรูปทรง 
สามมติิ คือ pyramid, cube 
เพื่อนนักเรียนจะไดเ้ห็นความแตกต่าง  
 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดู video และท าท่าทาง
ตาม video เช่น  pyramid, cube, cone เป็นต้น  

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศ อาจให้นกัเรียนเล่มเกมโดยให้นักเรยีนหา
รูปทรง สามมิติที่ผูส้อนออกเสยีงโดยให้แข่งขันกัน 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศ ทบทวนการเรียนการสอนของนักเรยีนโดยการทบทวนเรื่องที่เรียนไปแล้วคือ emotion 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เรยีนรู้เรื่อง 3 D shape หลากหลายมาก 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1  ครูประจ าช้ัน ครูวิชุมา โตะ๊เอ็ม 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564           เวลา 14.40-15.40             วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Letter B b  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียนและให้นักเรียนดู
วิดีโอ  ร้องเพลง Hello how are you?  
I am good.  I am wonderful  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ที่น าเข้าสู่บทเรยีนและนักเรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยใช้วิดีโอช่วย 
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนนักเรียนร้องเพลง a b c song 
แต่เป็น version ที่มี รูปภาพน่าสนใจมาก และได้เรียนการ
ท าท่าโยคะตามพยัญชนะ a-z ด้วย 
  

2.นักเรียนได้ฝึกการฟังและร้องเพลง a b c song ได้เรียนการ
ท าท่าโยคะตามพยัญชนะ a-z ด้วย  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนพยัญชนะ 
A a มีภาพ apple  Letter B มี banana, bird, bear, 
butterfly  
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท ากิจกรรมได้หลากหลาย นักเรียนได้
เรียนรู้พยัญชนะ A  มีภาพ apple  Letter B มี banana, bird, 
bear, butterfly 

4.นักเรียนได้ดูวิดโีอ  ในเพลงภาษาอังกฤษมีค าศัพทb์ear 
,boat, boy ,bike นอกจากน้ันนักเรียนระบายสี B b โดยมี
ค าศัพท์ banana, bird, bear, butterfly 

4.นักเรียนได้เรยีนรู้ค าศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วยตัว B b เช่น  
banana, bird, bear, butterfly ,bear ,boat, boy ,bike เป็นต้น  

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจท าให้นักเรียนอยากเรียน 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนเรื่อง Letter B b ได้น่าสนใจ นักเรียนสนใจเรียนมาก  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา     ระดับชั้น อนุบาล 2/4     ครูประจ าช้ัน ครู เสาวณี จิตจ า  

วันท่ี 13  กรกฎาคม 2564              เวลา 10.40-11.30             วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in a house  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ คือ ใช้เพลง I am happy และเพลง พยัญชนะ 
a-z  
 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนได้น่าสนใจท า
ให้นักเรียนสนุกสนาน นักเรียนจ าพยัญชนะและเรื่อง emotion ได้   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูภาพ Things in a 
house และให้นักเรยีนออกเสียงตาม เช่น  
bed, micro wave ,bath, toilet, shower, 
cupboard, refrigerator ,cooker  

2.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงค าศพัท์ภาษาอังกฤษ คือ bed, 
micro wave ,bath, toilet, shower, 
cupboard, refrigerator ,cooker 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนฝึกการเขียน letter ,A .a 
และ B b C c ,Dd ,E e เป็นต้น  

3.นักเรียนได้ฝึกการเขียนพยญัชนะจากผูส้อนชาวต่างประเทศ 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยการให้
นักเรียนฝึกการเขียน  
 

4.ผู้นิเทศพบว่ากิจกรรมของผู้สอนชาวต่างประเทศ นักเรียน
สนุกสนานกับการเรยีนภาษาอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

88 
 

ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สอนโดยให้นักเรียนฝึกการสนทนาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศอธิบายให้นกัเรียนได้ฝึกการเขียน A-H และไดเ้รียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/1 ครูประจ าช้ัน ครูจันทิมา สุนทรเตม็  

วันท่ี  13  กรกฎาคม  2564              เวลา 14.40-15.30       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Action verb   

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้การร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ  
 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้วิดีโอ และให้นักเรียนได้ท าท่าทาง  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนเรื่องสัตว์ต่างๆเช่น  peacock, 
monkey, zebra,  
 

2.นักเรียนได้ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ สัตว์ต่างๆเช่น  
peacock, monkey, zebra,  นอกจากน้ีนักเรียนยังได้ทราบว่า
สัตว์แตล่ะชนิดท าอาการอะไรได้บา้ง เช่น Monkey is eating  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศเริ่มสอนวา่สัตว์แตล่ะชนิดท าอะไร 
เช่น Zebra is jumping . What is he doing ? 
He is driving a car? Monkey is running   

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ซักถามเรื่องสัตว์แต่ละชนิดท าอะไรได้
บ้าง 
 Zebra is jumping . What is he doing ? 
He is driving a car? Monkey is running   
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกการจับคู่ค าสิ่งของ
และการเคลื่อนไหว  
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศชอบกิจกรรมที่นักเรียนได้จับคูส่ิ่งของ  

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปเรื่องให้นักเรียนตดักระดาษและ
ตัดรูปภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจ านวนตัวเลขมาติดใน
ต าแหน่งท่ีตรงกับตัวเลข   
 
 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนตัดกระดาษและตัดรูปภาพ
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจ านวนตัวเลขมาติดในต าแหน่งที่ตรงกับ
ตัวเลข  นักเรยีนสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมได้หลากหลาย 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนใช้วิดีโอน่าสนใจมาก  

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยบอกว่าท า Action   

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms.  Zaruhi Ayvazyan 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครู รัชดา เพชรแกมแก้ว  

วันท่ี 14  กรกฎาคม  2564              เวลา 09.00-09.40       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Bb 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดย ร้องเพลง 
Hello song ใช้จังหวะที่ขึ้นด้วย Everyday I go to school I 
meet my friends . Hello Hello   

1.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ โดย ร้องเพลง Hello 
song ใช้จังหวะที่ขึ้นด้วย Everyday I go to school I meet my 
friends . Hello Hello   
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนออกเสียง a, 
b,c,d,e,f,g,h, และดูวิดโีอเพลง  a, b,c,d และพูดว่า In the 
morning ,brush your teeth  

2.นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง alphabet ได้ฝึกออก
เสียงและการร้องเพลง   
a, b,c,d และพูดว่า In the morning ,brush your teeth 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนดูตัวพยัญชนะ Aa Bb เช่น 
banana ,ball, baby, basketball ,birthday ,bread, 
breakfast เป็นต้น  
  

3.นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์  เช่น banana ,ball, baby, 
basketball ,birthday ,bread, breakfast ได้อย่างถูกต้อง 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้ใบงานนักเรียนมีค าศัพท์ B for 
Bunny ,B for Bee เป็นต้น   

4.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีง ค าศัพท์ B for Bunny ,B for Bee , 
B for Banana นักเรียนได้ระบายสีค าศัพท์และอักษร B ด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Zaruhi Ayvazyan 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมโดยใช้วิดีโอท าให้นักเรียนสนใจเรยีน 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกการเขยีนค าศัพท์และตัวอักษร B นักเรียนตั้งใจมาก  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง คร้ังท่ี  2  

การนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu  

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครูภัทราพร โภคบุตร 

วันท่ี 17 สิงหาคม                       เวลา 09.40-10.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Shape  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการทบทวน
เรื่องสีต่างๆวา่มีสีอะไรบ้าง  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ทบทวนเรื่องสีนักเรียนเข้าใจและ
สามารถน าเข้าสูบ่ทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ สอนนักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี  
นักเรียนสามารถพูดบอกสีที่ผูส้อนชาวต่างประเทศถามได้  

2.ผู้นิเทศพบว่านักเรยีนพูดภาษาองักฤษได้คล่องแคล่วเกือบทุกคน 
สามารถพูดบอกสไีด้ว่าสีอะไร  
  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้สอนเรื่อง shape เช่น 
circle, square , triangle, rectangle, 
oval  

3.นักเรียนสามารถตอบผูส้อนชาวต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี  
เนื่องจากนักเรียนได้ดรููปภาพและบอกได้ว่ารูปทรงนั้นๆเป็นรูปทรง
อะไร   
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนตอบค าถาม 
 What is this shape? 
It is circle. 
It is square.  ผู้สอนให้นักเรียนดรููปภาพแล้วบอกว่ามีรูปทรง
อะไร  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้รูปภาพสีถามค าถามเกี่ยวกับรูปทรง ว่ามี
รูปทรงอะไร รูปภาพชัดเจนท าใหน้ักเรียนตอบไปอย่างคล่องแคล่ว
มาก  

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศถามนักเรยีนและให้นักเรียนช่วยกัน
สรุปเรื่องรูปทรงคอื shape เช่น circle, square , triangle, 
rectangle, oval  

5.ผู้นิเทศพบว่านักเรยีนตั้งใจและสนุกสนานกับการเรยีน
ภาษาอังกฤษมาก นักเรียนสามารถฟังและตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถบอกได้ว่า รูปทรงนั้นๆคือรูปทรงอะไร  circle, 
square , triangle, rectangle, oval 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียน เตรียมพร้อมที่จะสอนสื่อการสอนน่าสนใจ  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกนักเรียนฟังภาษาอังกฤษและดูวิดีโอและพดูว่า I see shape  

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ปฏิบตัิตามค าสั่งภาษาอังกฤษ  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ  Ms. Viktoriia Myronenko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา      ระดับชั้น อนุบาล 2/1    ครูประจ าชั้น ครมูาซีเตาะ สาและ 

วันท่ี 15 สิงหาคม   2564                เวลา 08.30-09.30               วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Number  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1.ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนกัเรียนด้วยหุ่นมือ ท าเสยีง
ทักทายนักเรียน  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรียนการสอนได้น่าสนใจมาก 
นักเรียนสนใจหุ่นมือท่ีนักเรยีนใช้  
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูวิดีโอ และให้นักเรยีน
นับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
  

2.ผู้นิเทศพบว่านักเรยีนสนุกสนานกับการนับเลขมาก  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์นักเรียนทีละค าเช่น one 
,two ,three, four, five six, seven ,eight, nine, ten และ
ดูภาพแบบดอกไมไ้ปวิ่งไปตามเลข 1  นักเรียนจะได้รู้จักการ
เขียนเลขจากดอกไม้ไฟน้ี 
 

3.ผู้นิเทศพบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศสอนได้ดีนักเรียนสนุกสนาน 
นักเรียนชอบดูภาพแบบดอกไมไ้ปวิ่งไปตามเลข 1  นักเรียนจะได้
รู้จักการเขยีนเลขจากดอกไม้ไฟน้ี 

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูวิดีโอภาพกิจกรรมและ
ใหน้ักเรียนดูหุ่นมือแล้วบอกว่า Monkey jump  และให้
นักเรียนท าใบงานในหน้า 23 เล่มคณิตศาสตร์ ให้นักเรยีนหา 
apple และนับว่ามเีท่าไร 
  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้เรียนรูแ้บบบูรณาการเพราะได้เรียน
ภาษาอังกฤษและ คณติศาสตร ์

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Viktoriia Myronenko 

 

สื่อการสอนน่าสนใจ 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนที่หลากหลายนักเรยีนได้นบัว่ามีสัตว์กีต่ัว  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/2  ครูประจ าช้ัน ครูสภุัสสร รตันะอุดม 

วันท่ี 18 สิงหาคม    2564              เวลา 08.40.-09.20       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง I can 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการทักทาย
นักเรียน  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การถามค าถามและทักทายนักเรียนได้
หลากหลาย เช่นพูดว่า I am happy . I am good. 
   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ.ให้นักเรียนดู
ออกไปหน้าต่างแล้วถามว่า  
What is the weather ? 
Is it hot? Is it rain?    

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษและได้ทบทวนเรื่อง
อากาศ  What is the weather ? 
Is it hot? Is it rain?    

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ภาพและจะสอนเรื่องWhat can 
do? เช่น I can walk 
I can stand.   I can jump        I can  sit.      
I can drink. 

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมดไีด้ให้นักเรียนท ากิจกรรม
นั้นๆด้วยเช่น I can walk 
I can stand.   I can jump        I can  sit.      
I can drink . What do like to drink ? 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปกจิกรรมโดยใช้วิดีโอที่
เกี่ยวกับ Can   เช่น  We can run. We can play. 
I can sleep. 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ค าศัพท์ท่ีหลากลายท าให้นักเรียนเรียน
ตั้งใจเรียน   

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศ ทบทวนเรือ่งอากาศและการใช้ can 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เรยีนค าศัพท์ท่ีใช้กับ can   ได้ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1  ครูประจ าช้ัน ครูวิชุมา โตะ๊เอ็ม 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2564           เวลา 14.40-15.40             วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Number1-5 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียนและให้นักเรียนดู
วิดีโอ  ร้องเพลง Hello how are you?  
I think you wash your hand.  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ที่น าเข้าสู่บทเรยีนและนักเรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยใช้วิดีโอช่วย 
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนนักเรียนดูวิดโีอ Monkey on 
the bed  
  

2.นักเรียนได้ฝึกการฟังและร้องเพลง Monkey on the bed 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกการนับ 
1 monkey  
2 Monkey 
3 Monkey   
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท ากิจกรรมได้หลากหลาย นักเรียนได้
เรียนรู้พยัญชนะ A  มีภาพ apple  Letter B มี banana, bird, 
bear, butterfly 

4.นักเรียนได้ดูวิดโีอ  little duck แล้วลูกเปด็ มาเพิม่ที่ละตัว 
และหายไปทีละตัว น่าสนใจมาก นักเรียนได้นับกบและระบาย
สีกบตามจ านวนตัวเลขด้วย 

4.นักเรียนได้เรยีนรู้ค าศัพท์และฝกึการนับเลขโดยการนับสตัว์ 
นักเรียนชอบมาก  นักเรยีนพยายามนับว่ามี little duck กี่ตัว  

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจโดยใช้เพลง Monkey on the bed  

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนเรื่อง ตัวเลขและให้นักเรียนนับตัวเลขพร้อมกับระบายสี  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา     ระดับชั้น อนุบาล 2/4     ครูประจ าช้ัน ครู เสาวณี จิตจ า 

วันท่ี 13  กรกฎาคม 2564              เวลา 10.40-11.30               วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonic  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ คือ ใช้เพลง I am happy และเพลง พยัญชนะ 
a-z  
 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนได้น่าสนใจท า
ให้นักเรียนสนุกสนาน นักเรียนจ าเรื่องอารมณไ์ด้ง่าย 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูภาพ ที่เกี่ยวกับการออก
เสียง Phonic เช่น  
Van, Hat ,bag, Pan  
Jam, Mat , Man, Cap 
Map ,tap cat, bat 
 

2.นักเรียนได้ฝึกการเสียงแบบ Phonic คือ  
 Van, Hat ,bag, Pan  
Jam, Mat , Man, Cap 
Map ,tap cat, bat 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ฝึกออกเสียง 
web, bed ,beg 
fed, red, pea 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกเสียง Phonicที่หลากหลายมาก ท าให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศฝึกออกเสยีง Van, Hat ,bag, Pan 
Jam, Mat , Man, Cap 
Map ,tap cat, bat และ web, bed ,beg 
fed, red, pea  เพื่อให้นักเรียนจ าได้ง่าย 

4.ผู้นิเทศพบการการสอนแบบ Phonic จะท าให้นักเรียนฝึกออก
เสียงและอ่านได้ไว 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

103 
 

ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สอนโดยให้นักเรียนพยัญชนะและเป็นสตัว ์ 

ผู้สอนชาวต่างประเทศอธิบายให้นกัเรียนได้ฝึกออกเสียงแบบ Phonic  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 2/1 ครูประจ าช้ัน ครูจันทิมา สุนทรเตม็  

วันท่ี 18  สิงหาคม 2564              เวลา 14.40-15.30       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Days of the week 

 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการร้องเพลง a-
z โดยให้นักเรียนร้องเพลงตาม  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้กิจกรรมการน่าสนใจ ควรมีดนตรี
ประกอบการสอนภาษาอังกฤษด้วย  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนทายว่าในแต่สัปดาห์มีกี่
วัน และดูวิดโีอ Days of the week 
 

2.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงค าศพัท์เกี่ยวกับ  Days of the 
week 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศถามนักเรยีนร้องเพลงและออกเสียง
ตามคือ 
Monday 
Tuesday   
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท าให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงค าศัพท์
เกี่ยวกับวัน คือ  
Monday 
Tuesday   
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนดูวิดีโอและค้นค าศัพท์วันท่ี
หายไปจากหน้าวิดีโอ  
.   

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนฝึกการออกเสียงและฝึกการ
สะกดค าศัพท์จาก Days of the week  
 
 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนน่าสนใจ ผู้สอนยิม้แยม้ท าให้นักเรียนอยากเรียน 

 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยนักเรยีนใช้ความคิดสรา้งสรรค์ต่อรูปภาพ  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms.  Zaruhi Ayvazyan 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/3  ครูประจ าช้ัน ครู รัชดา เพชรแกมแก้ว  

วันท่ี 18 สิงหาคม 2564             เวลา 09.00-09.40       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องLetter C  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียน  โดยการร้องเพลง
และเล่มเกมภาษาอังกฤษหาค าศัพท์  

1.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ และเล่นเกม
ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน  
 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศร้องเพลงภาษาอังกฤษ และให้
นักเรียนท าท่าทางตาม video เช่นเพลง Good morning , 
clap your hand, sway your hip, step back, 

2.นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษและเรยีนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ เช่น  clap your hand, sway your hip, step 
back, 
 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเรื่อง
ตัว c เช่น C is for cow 
C is for cat 
C is for camel  
 

3.นักเรียนสามารถออกเสียง และสามารถอ่านเช่น 
c เช่น C is for cow 
C is for cat 
C is for camel 
ค าศัพท์เหล่านี้จ าได้ไว 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ให้นักเรียนเขียน C และ c  นอกจาก
ยังให้ระบายสี camel กิจกรรมเหล่านี้ท าให้นักเรยีนไดฝ้ึกการ
ออกเสียงและฝึกการเขียน    

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สรุปใหน้ักเรียนโดยการใหร้ะบายสี 
camel กิจกรรมเหล่านี้ท าให้นักเรยีนไดฝ้ึกการออกเสียงและฝึก
การเขียน   
  
 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Zaruhi Ayvazyan 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ร้องเพลงสนุกสนาน 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกการการเสยีงพยัญชนะที่ข้ึนต้นด้วย C  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง คร้ังท่ี  3 

การนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu  

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/2  ครูประจ าช้ัน ครูภัทราพร โภคบุตร 

วันท่ี 10 กันยายน  2564            เวลา 09.40-10.30        วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Action  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 
1. ผู้สอนชาวต่างประเทศเริม่การเรียนการสอนด้วยการ
ทักทายนักเรียน  และใช้วิดีโอ If you happy  

1.ผู้นิเทศคิดว่านักเรียนตั้งใจเรียนมากเนื่องการเรียนการสอน
น่าสนใจ  นักเรียนได้ท าท่าทางตามวิดีโอ  
  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนนักเรียน เรื่อง Can และ Can’t   
เช่น You can walk. You can stomp.  You can waddle  
. You can stand.  You can run. You can jump. You 
can hop. You can fly 

2.ผู้นิเทศแนะน าว่านักเรียนต้องท าท่าทางด้วย เนื่องจากผู้สอนสอน
ได้อย่างสนุกสนานมากเช่น  
You can stand.  You can run. You can jump. You can 
hop. You can fly 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียน ดูภาษาอังกฤษ Can you   
dance ? Yes, I can.   I can dance. I can sing. 

3.ผู้นิเทศแนะน าว่าให้นักเรียน Can you   dance ? Yes, I can.   I 
can dance. I can sing.นักเรียนควรท าท่าด้วย 
 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนดูวิดีโอ little bird 
Can you fly? Elephant can you fly.   

4.ผู้นิเทศพบว่าสื่อการสอนน่าสนใจ ผู้สอนตั้งใจสอน นักเรียนน่าจะ
ชอบการเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Monica Cossu 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียน ยิ้มแยม้แจ่มใส นักเรียนพร้อมที่จะเรยีนรู้ 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนร้องเพลงตามวดิีโอและท าท่าทางตามวิดีโอ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ  Ms. Viktoriia Myronenko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา      ระดับชัน้ อนุบาล 2/1    ครูประจ าชั้น ครมูาซีเตาะ สาและ 

วันท่ี 12 กันยายน   2564                เวลา 08.30-09.30               วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Order 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนกัเรียนด้วยหุ่นมือ ท าเสยีง
ทักทายนักเรียน  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการเรียนการสอนได้น่าสนใจมาก 
นักเรียนสนใจหุ่นมือท่ีนักเรยีนใช้  

  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูวิดีโอ และนับเลขโดย
เรียง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.ผู้นิเทศพบว่าวิดีโอน่าสนใจ นักเรียนสนใจมาก  

 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์และให้นักเรียนดูไม้
ไอศกรีมในวิดโีอตามล าดับเลขท่ีสลับกัน แล้วให้นักเรียนเรยีง
ใหม ่

 

3.ผู้นิเทศพบว่าการดูไมไ้อศกรมีในวิดีโอตามล าดับเลขท่ีสลับกัน 
แล้วให้นักเรียนเรียงใหม่น่าสนใจมาก 

 

  

4. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนเรียงล าดับบล็อกที่เรียง
สลับกัน โดยให้เรียงกลับมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศตั้งใจสอนในวิดีโอการสอนการเรยีงล าดบั
บล็อกน่าสนใจ ใช้สีสสีดใสเหมาะส าหรับนักเรียนมาก   

 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้สรุปตวัเลขตามล าดับให้นักเรยีน 
ดูโดยเรียง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ผู้นิเทศพบว่าการสรุปให้นักเรียนถ้ามีโอกาสพยายามรอค าตอบ
ของนักเรียนในการเรยีง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ด้วย 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Viktoriia Myronenko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนนักเรียนสนใจเรียนเพราะผู้สอนยิ้มแย้ม  

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนที่หลากหลายท าให้นักเรียนสนใจเรียนการเรียง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/2  ครูประจ าช้ัน ครูสภุัสสร รตันะอุดม 

วันท่ี 8 กันยายน    2564              เวลา 08.40.-09.20       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Days of the week 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการทักทาย
นักเรียน และทบทวนเรื่อง emotion  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้การถามค าถามและทักทายนักเรียนได้
หลากหลาย 

   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศ ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ร้องตามน าเสนอเป็นเพลง The wheel on the bus   

2.นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพลง The wheel on 
the bus   

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้วิดีโอให้นักเรียนดูและเป็นเรื่อง
ของเพลง  

Monday ,Tuesday ,Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday Sunday  

3. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนได้เรียนสีที่ตรงกับ Monday 
,Tuesday ,Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday Sunday 

5. ผู้สอนชาวต่างประเทศสรุปให้นกัเรียนเรียง Monday 
,Tuesday ,Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday Sunday 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศ อาจให้นกัเรียนเล่มเกมที่สามารถเรียง  
Monday ,Tuesday ,Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday Sunday 

 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Hanna Kavierina 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศ ทบทวนการเรียนการสอนของนักเรยีนโดยการทบทวนเกี่ยวกับเพลง The Wheel on the bus   

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เรยีน Monday ,Tuesday ,Wednesday, Thursday,Friday, 

Saturday Sunday 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 1/1  ครูประจ าช้ัน ครูวิชุมา โตะ๊เอ็ม 

วันท่ี 12 กันยายน  2564            เวลา 14.40-15.40             วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals in the Zoo 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศทักทายนักเรียนและให้นักเรียนดู
วิดีโอ  ร้องเพลง Hello how are you?  

I am good.  I am wonderful  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ที่น าเข้าสู่บทเรยีนและนักเรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยใช้วิดีโอช่วย 

  

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนให้นักเรียนลุกข้ึนและท าท่าทาง
ตามวิดีโอ   

  

2.นักเรียนได้ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกการฟัง และอ่านตาม 
มี elephant, lion ,monkey, penguin ,snake ,polar 
bear  

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศท ากิจกรรมได้หลากหลาย นักเรียนไดเ้รียน
ค าศัพท์ elephant, lion ,monkey, penguin ,snake ,polar 
bear    

4.นักเรียนได้ฝึกกรออกสียงและท าท่าทาง elephant, lion 
,monkey, penguin ,snake ,polar bear และสามารถบอก
ได้ว่า สตัว์เหล่านั้นเขียนอย่างไร ให้นักเรียนต่อรูปภาพของ
สัตว์เหล่านั้น 

4.นักเรียนได้เรยีนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ elephant, lion ,monkey, 
penguin ,snake ,polar bear และรู้ว่าสัตวเ์หล่านั้นมีลักษณะ
อย่างไร  

  

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Bernadine Storm Elizabeth Landman 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนท าให้นักเรยีนอยากเรยีนเนื่องจากใช้กิจกรรมหลากหลาย 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อการสอนเรื่อง Animals in the Zoo 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา     ระดับชั้น อนุบาล 2/4          ครูประจ าช้ัน  ครู เสาวณี จิตจ า 

วันท่ี 16  กันยายน 2564              เวลา 10.40-11.30               วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals  

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ Days of the week  

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศ ใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนได้น่าสนใจท า
ให้นักเรียนสนุกสนาน เป็นเพลง Days of the week 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีนดูสตัว์แล้วบอกว่าสตัว์
อะไร เช่น parrot ,hamster ,fish ,goose ,cow, sheep 
,goat ,rooster , duck ,dog, cat, mouse, tarantula 
,cockroach  

 

2.นักเรียนได้เรยีนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Animals คือ parrot 
,hamster ,fish ,goose ,cow, sheep ,goat ,rooster , duck 
,dog, cat, mouse, tarantula ,cockroach 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนฝึกการเขียนค าศัพท์  
parrot ,hamster ,fish ,goose ,cow, sheep ,goat 
,rooster , duck ,dog, cat, mouse, tarantula 
,cockroach 

 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศตั้งใจสอนและให้นักเรียนฝึกการเขียน
ค าศัพท์ parrot ,hamster ,fish ,goose ,cow, sheep ,goat 
,rooster , duck ,dog, cat, mouse, tarantula ,cockroach 

 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนฟังเพลง I like animals 
เป็นภาษาอังกฤษและบอกว่ามสีัตว์อะไรบ้าง  

 

 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนใช้เพลงสรุป ค าศัพท์ parrot 
,hamster ,fish ,goose ,cow, sheep ,goat ,rooster , duck 
,dog, cat, mouse, tarantula ,cockroach ไดด้ ี

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Vita Butko 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้สอนโดยให้นักเรียนฝึกการสนทนาโดยการทบทวน Days o the week 

 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศอธิบายให้นกัเรียนได้ฝึกการเรียนค าศัพท์เกีย่วกับ Animals 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/1 ครูประจ าช้ัน ครูจันทิมา สุนทรเตม็  

วันท่ี 20 กันยายน 2564              เวลา 14.40-15.30       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Days of the week 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้การถาม
ค าถามว่านักเรยีนเป็นอย่างไรบ้าง  

 

1.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้ค าถาม ในการสอนนักเรียน ท าให้นักเรียน
ตั้งใจเรียนและอยากร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนกับผูส้อนชาว
ต่างประเทศ   

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรยีน สะกดวันแบบ Phonic  

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday  

 

2.นักเรียนได้ฝึกการการออกเสียงแบบ Phonic ซึ่งมีประโยชน์ส าหรบั
นักเรียนคือ  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศถามลายละเอียดเกี่ยวกับ  

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday ว่าวันใดมาก่อน 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ซักถามเรื่อง Days of the week นักเรียน
สามารถบอกได้ว่าวันไหนมาก่อน  

 

 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง Days of 
the week   

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้ท าใบงาน นักเรียนไดเ้รียนรู้
เรื่อง  Days of the week  

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้กรอบตัวเลขและให้นักเรียนดูว่า 
ท าอย่างไรให้ได้เลขท่ีต้องการ 

5.ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ซักถามนักเรียนและนักเรียนตอบค าถามได้
อย่างคล่องแคล่ว ไดฝ้ึกการตัดกระดาษและเรยีนรู้ตัวเลข 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Christina Hilda Contreras 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศใช้สื่อประกอบการสอนน่าสนใจ กระตือรือร้นในการถามค าถามนักเรียน 

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยนักเรยีนตอบค าถาม เกี่ยวกับ Days of the week  

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง 

การนิเทศการสอนของ Ms.  Zaruhi Ayvazyan 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ระดับชั้น อนุบาล 3/3  ครูประจ าช้ัน ครู รัชดา เพชรแกมแก้ว  

วันท่ี 20 กันยายน 2564                       เวลา 09.00-09.40       วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง color 

ผลการนิเทศพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สอน 

1. ผู้สอนชาวต่างประเทศน าเข้าสูบ่ทเรียน  โดยการร้องเพลง 
และทักทายนักเรียน เช่น ถามว่า Are you good?  

1.นักเรียนได้ฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษ และเล่นเกม
ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เคลื่อนไหวและตอบค าถาม
คร ู

 

2. ผู้สอนชาวต่างประเทศร้องเพลงภาษาอังกฤษ ช่ือHello 
can you clap your hand  

2.นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษและเรยีนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษและท าท่าทางตามเพลง  

 

3.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับสี 
แต่สอนเรื่อง Yes, No ก่อน โดยให้ร้องเพลงและท าท่าทาง
ตาม 

  

3.นักเรียนสามารถออกเสียง และสามารถอ่านค า Yes, No ได ้

 

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศสอนสีเชน่ yellow, red, orange, 
pink ,blue  

4.ผู้สอนชาวต่างประเทศให้นักเรียนเรียนเรื่องสี และไดร้้องเพลง
เรื่องสีด้วย แต่ควรมีใบงานให้นักเรียนท าเรื่องสดี้วย  

  

 

 

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพจากการนิเทศการสอนของ Ms. Zaruhi Ayvazyan 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนน่าสนใจ  นักเรียนสนุกสนานและตั้งใจเรียนมาก 

 

ผู้สอนชาวต่างประเทศได้ฝึกการเขยีนค าศัพท์เกี่ยวกับสตี่างๆ 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 

122 
 

 
 สรุปจากการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกจิกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยได้ด าเนินการนเิทศ
ผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้ทราบปญัหาจากการสอนในช่วงการจัดการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19 ดังต่อไปนี้ (เอกสารอ้างอิงที่ 4 ;
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิดเลม่ 1-7 )  พบว่านักเรียนทีอ่ยู่กับผู้ปกครองนักเรยีนส่วนใหญ่ไมส่ามารถให้โทรศัพท์ท าให้
นักเรียนพลาดการเรียนในวิชาเรียน นอกจากน้ียังขาดวัสดุที่จ าเปน็ต่อการเรียนเรยีนเช่นสมุดหรือดนิสอส าหรับการเรียน ยังมี
ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรม Line ยากต่อการท ากิจกรรมการเขียนและการวาดภาพ นักเรียนบางคนมาร่วมกิจกรรมช้า นอกจากน้ี
ยังพบว่า การจะท าให้นักเรียนโตต้อบไดด้ีควรใช้โปรแกรม Zoom เพราะโปรแกรม Line ไมส่ามารถควบคุมการสนทนาของ
นักเรียนได้ นักเรียนท่ีมีชั้นขนาดใหญ่เกินไปควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม บางช้ันเรียนมีเสียงรบกวนเนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแล
นักเรียน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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4. นักเรียนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังการเรียนเป็น
ดังต่อไปนี้  
 

 
 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 1  หลังการเรยีนพบว่า 
นักเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  1/1 ,1/2,1/3 และ 1/4  ช้ันอนุบาล 1/4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
10.00ช้ันอนบุาล 1/2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 8.66  ช้ันอนุบาล 1/3 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 2.75  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 2  หลังการเรยีนพบว่า 
นักเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  2/1 ,2/2,2/3 และ 2/4  ช้ันอนุบาล 2/1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
9.68 ช้ันอนุบาล 2/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 9.11 และ ช้ันอนุบาล 2/1มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 4.84 
 
 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  หลังการเรยีนพบว่า 

นักเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  3/1 ,3/2,3/3 และ 3/4  ช้ันอนุบาล 3/1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 

10.00 ช้ันอนุบาล 3/2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 9.00 และ ช้ันอนุบาล 3/1มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 3.31 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
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5.ครูผู้สอนชาวไทย  และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีความพึงพอใจต่อโครงการอย่างไร 
 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภเูกต็ผู้วิจัยไดด้ าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

ด้วยนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตรว่มพัฒนา นักเรียนเป็นนักเรียนอนุบาลไม่สามารถให้ข้อมลูที่เป็นแบบสอบถามได้ ผู้วิจยั
ได้เก็บข้อมลูและได้รายงานผลเฉพาะของครูและผู้ปกครองดังต่อไปนี้  

1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 

1. จากแบบประเมินความพึงพอของครูโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ครูท าแบบประเมิน 10 คน 

 จากการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้จัดท ารายงานได้ใช้เกณฑ์ Likert Scale หาค่าเฉลี่ยยดึหลัก
ว่า ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่งเมื่อก าหนดน้ าหนักคะแนนระดับมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 

และ น้อยท่ีสดุ เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ก็จะได้พิสยัเป็น 5-1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน  = 0.8 โดยมีเกณฑ์
แปลผลดังนี้  

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.41 - 4.20 มาก 

2.61 - 3.40 ปานกลาง 

1.81 - 2.60 น้อย 

1.00 - 1.80 น้อยท่ีสุด 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของครูได้ผลดังต่อไปนี้  

 

 

 



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
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แบบประเมินความพึงพอใจของครู 

โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้  

 5 = มากที่สดุ          4 = มาก  3 = ปานกลาง       2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ครูชาวต่างประเทศมีการเตรยีมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
    มีความพร้อม) 

 4.20    

2.  ครูชาวต่างประเทศสอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย  4.10    

3. ครูชาวต่างประเทศจดักิจกรรมการเรยีนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีน  4.20    
4. ครูชาวต่างประเทศจดักิจกรรมการเรยีนสนุกและน่าสนใจ  4.00    
5. ครูชาวต่างประเทศ ส่งเสริมใหน้ักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่/ทมี  4.00    
6.  ครูชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน  3.80    
7.  ครูชาวต่างประเทศใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท างานกลุ่ม จับคู่ ฯลฯ)  3.90    
8.  ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม  4.20    
9.  ครูคิดว่านักเรยีนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4.40     
10. ครูคิดว่านักเรยีนชอบครูชาวตา่งประเทศท่ีสอน 4.40     
11. ครูคิดว่านักเรยีนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.30     
12. ครูคิดว่านักเรยีนชอบโครงการภาษาอังกฤษของโรงเรียน 4.40      

 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดในการประเมินความพึงพอใจของครูมี3ข้อ ครูคิดว่า

นักเรียนชอบเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ครูคิดว่านักเรยีนชอบครชูาวต่างประเทศท่ีสอนและ ครูคิดว่านักเรียนชอบโครงการ

ภาษาอังกฤษของโรงเรียน  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือครูคิดว่านักเรียนน าความรู้จากวิชานี้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยที่น้อยทีสุ่ดคือ ครูชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจแก่

นักเรียนอย่างท่ัวถึงขณะสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก  ครูแสดงความคิดเห็นว่าครตู้องการให้นักเรียนฝึกการสนทนา

ภาษาอังกฤษมากๆ  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
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2. แบบประเมินความพึงพอของผู้ปกครองโรงเรยีนอบจ.สาธติร่วมพฒันา  

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้ท ารายงาน ผู้จัดท ารายงานได้ใช้เกณฑ์ Likert Scale หาค่าเฉลีย่ยึดหลัก

ว่า ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่งเมื่อก าหนดน้ าหนักคะแนนระดับมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อย

ที่สุด เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ก็จะได้พสิัยเป็น 5-1 = 4 เฉลี่ยแตล่ะช่วงห่างกัน  = 0.8 โดยมีเกณฑ์แปลผลดังนี้  

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 - 5.00 มากที่สุด 

3.41 - 4.20 มาก 

2.61 - 3.40 ปานกลาง 

1.81 - 2.60 น้อย 

1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง   
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  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้  

 5 = มากที่สดุ          4 = มาก  3 = ปานกลาง       2 = น้อย          1 = น้อยท่ีสุด 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ครูชาวต่างประเทศมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
    มีความพร้อม) 

 3.41    

2.  ครูชาวต่างประเทศสอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย  3.38    

3.  ครูชาวต่างประเทศจดักิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีน  3.00    
4.  ครูชาวต่างประเทศจดักิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.23     
5.  ครูชาวต่างประเทศ ส่งเสรมิใหน้ักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่/ทมี   3.40   
6.  ครูชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน  3.45    
7.  ครูชาวต่างประเทศใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท างานกลุ่ม จับคู่ ฯลฯ)  3.75    
8.  ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม 4.31     
9.  ผู้ปกครองคิดว่านักเรยีนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4.51     
10. ผู้ปกครองคิดว่านักเรยีนชอบครูชาวต่างประเทศท่ีสอน 4.40     
11. ผู้ปกครองคิดว่านักเรยีนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้  3.91    
12. ผู้ปกครองคิดว่านักเรยีนชอบโครงการภาษาอังกฤษของโรงเรยีน 4.22     

 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่า ค่าเฉลีย่สูงสุดในการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคิดว่านักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ผู้ปกครอง

คิดว่านักเรยีนชอบครูชาวต่างประเทศท่ีสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมากท่ีสดุ คา่เฉลี่ยที่น้อยทีสุ่ดคือ ครูชาว
ต่างประเทศ ส่งเสรมิให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่/ทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปกครองต้องการให้จัด

กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน กล้าพูด กล้าแสดงออกกับชาวต่างประเทศได ้
ผู้ปกครองสังเกตว่านักเรยีนชอบน าค าภาษาอังกฤษท่ีครูสอนมาใช้กับท่ีบ้าน  



โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning

และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณศีึกษาโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยไดด้ าเนินการสรุปผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้  

 1. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการ 

 2. การพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา ให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip        

 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาก่อนและหลัง

โครงการ 

 1. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการ 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเข้าร่วมโครงการสูงขึ้นกว่าก่อนเริม่โครงการทุกช้ันเรียน  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 1  หลังการเรียนพบว่า นักเรยีนผ่านผลการเรยีนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  

1/1 ,1/2,1/3 และ 1/4  ช้ันอนุบาล 1/4 มผีลการเรียนเฉลี่ยสูงสดุเท่ากับ 10.00ช้ันอนุบาล 1/2 มผีลการเรยีนเฉลีย่ต่ าสุดเท่ากับ 

8.66  ช้ันอนุบาล 1/3 มีค่าเฉลีย่แตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 2.75   

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 2  หลังการเรียนพบว่า 

นักเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  2/1 ,2/2,2/3 และ 2/4  ช้ันอนุบาล 2/1 มีผลการเรยีนเฉลีย่สูงสุดเท่ากับ 

9.68 ช้ันอนุบาล 2/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 9.11 และ ช้ันอนุบาล 2/1มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 4.84 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  หลังการเรียนพบว่า 

นักเรียนผ่านผลการเรียนร้อยละ 80 คือช้ันอนุบาล  3/1 ,3/2,3/3 และ 3/4  ช้ันอนุบาล 3/1 มีผลการเรยีนเฉลีย่สูงสุดเท่ากับ 

10.00 ช้ันอนุบาล 3/2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยต่ าสดุเท่ากับ 9.00 และ ช้ันอนุบาล 3/1มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 3.31    

จากผลการพัฒนาภาษาอังกฤษดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรรณ โคตรเนตร (2562)   ได้ศึกษาการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยกระบวนการ Active Learning โดยบรูณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอนวิชา
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ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนห้วยทับทันวิทยาคมพบว่านักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรยีน

สูงกว่าก่อนการเรยีน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยชอง เสาวนีย์ อินทรพล (2558) ได้ศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบActive leaning 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนพบว่า ผลการศึกษาความสามารถในการ

อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรยีนรู้เชิงรุก Active leaning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่า

ก่อนการเรียน นักเรยีนมีความสามารถในการอ่านและมีทักษะกระบวนการคิด นอกจากน้ียังสอดคลอ้งกับงานวิจัยชองธีรนันท์ ศรีวิ

ทัศน์และคณะ (2563:220)    ได้ศึกษาการจัดการเรยีนรู้โดยการประยุกต์ใช้วิดโีอบนยูทูปร่วมกับแนวคิดการสอนภาษา เพื่อการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีผลการเรียนทักษะการฟัง

และการพดูหลังการเรยีนสูงกว่ากอ่นการเรียน นอกจากน้ีนักเรียนยังมีความคิดเห็นว่าการใช้วิดีโอบนยูทูปร่วมกับแนวคิดการสอน

ภาษา เพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษมีประโยชน์แก่นักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 2. การพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip      

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning

และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตผู้วจิัยพบว่า การพัฒนาผู้สอนชาว

ต่างประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active 

Learning และการใช้ video clip    มีผลดตี่อการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ ศิริพงษ 

(2558:109) ได้ศึกษาการพัฒนาวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง ค าบุพบทภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนอนุบาลบรุีรัมย์พบว่าหลังการเรยีนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน นอกจากน้ียัง

มีงานวิจัยของ Paul J White  et all (2015) ได้ศึกษายุทธวิธีเพื่อการเรยีนรู้แบบ Active Learning เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมในการเรยีนการสอนวิจยัในบริบททางการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เรยีนรู้แบบ Active Learning มีการพัฒนาใน

เนื้อหาท่ีเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ การสื่อสารและช่วยตรวจสอบความเข้าใจผดิ นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความ

คิดเห็นว่าเรียนรูไ้ดด้ีกว่าวิธีอื่นๆ จากงานวิจัยของ A McNulty (1992) ได้ศึกษาการใช้ video clips เพื่อพัฒนาการเรียน

ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนไดเ้รยีนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ท ากิจกรรมภาษาอังกฤษจาก video clips นอกจากน้ีนักเรียนยังได้พัฒนา

ส าเนียงภาษาอังกฤษและการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peter Shea (2000) ได้ศึกษาการใช้ 

Video ที่โต้ตอบเพื่อพัฒนาการเรยีนภาษาพบว่า นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึน้ นักเรียนพัฒนาการท าใบงาน

และการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาก่อนและ

หลังโครงการ 

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณีศึกษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเกต็ผู้วิจัยพบว่าการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาก่อนและหลังโครงการ ครผูู้สอนชาวไทยและ

ผู้ปกครองเห็นว่าหลังการเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจผู้สอนชาวต่างประเทศสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ขจิต ฝอยทอง (2546)ได้เผยแพร่งานวิจัยทุนจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างประเทศในท้องถิ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนหนองรีประชานิมิต 

จังหวัดกาญจนบรุี พบว่าผู้สอนชาวต่างประเทศจดักิจกรรมไดส้นุกสนาน นักเรียนมีความสุขกับการเรยีน นักเรียนมีแรงจูงใจในการ

เรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน งานวิจัยของ Lori Xingzhen Gao (2020) ได้ศึกษาการรับรู้การสอนออนไลน์ของผูส้อน

ชาวต่างประเทศช่วง COVID 19 พบว่า ผู้สอนชาวต่างประเทศเข้าใจความต้องการของนักเรยีน เข้าใจการสอนออนไลน์ท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผู้เรยีน ได้ประยุกตก์ารสอนในช้ันเรียนปกติมาเป็นสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างด ี นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Richard 

Watson Todd (2019) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้เรยีนต่อผูส้อนชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาพบว่า ทั้ง

ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาจัดกิจกรรมการสอนได้ดี ผู้ปกครอง ครูพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ 

นักเรียน 

ข้อเสนอแนะ  

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning

และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19 ;กรณศีึกษาโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 1. การพัฒนาผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธติร่วมพัฒนา ให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clip นั้น โรงเรียนควรช่วยดูแลและประสานงานกับผู้ปกครองใน

การช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมความแก่นักเรียนเรื่องการใช้อุปกรณ์ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างเต็มตาม

ศักยภาพ  

 2. นโยบายของโรงเรยีนมีความชัดเจนในการพัฒนาผูส้อนชาวต่างประเทศและนักเรยีน    แต่นโยบายขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดควรมีความต่อเนื่องและชัดเจนในการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศและนักเรียน

ซึ่งการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องควรท าสัญญาจ้างประมาณ 3 ปีเพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสตูรให้ครบวงจรการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร  
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ภาคผนวก  

เอกสารอ้างอิงที่ 1 รายงานประเมนิความสามารถทางวิชาการ ก่อน (Pre-test)และหลังการเรียน ปีการศึกษา 2564  

                       ของนักเรียนโรงเรียน อบจ.สาธติร่วมพัฒนา 

เอกสารอ้างอิงที่ 2 การนิเทศครผููส้อนชาวต่างประเทศเดือนมิถุนายน 

เอกสารอ้างอิงที่ 3 การนิเทศครผููส้อนชาวต่างประเทศเดือนกันยายน 

เอกสารอ้างอิงที่ 4 ;ปัญหาการจดัการเรยีนการสอนช่วงโควิดเลม่ 1-7 

 

   

 

 

 

 

 


