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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ช่ือเร่ือง    รายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา   

ห ลั ก สู ต ร ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ แ บ บ เข้ ม ( Intensive English Program : IEP)             
ระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วดัพระธาตุสบแวน) สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 ผู้รำยงำน  นายภาณุพงษ ์ ต๊ะอา้ย  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงค า                       
(วดัพระธาตุสบแวน) 

ปีที่ศึกษำ  ปีการศึกษา  2564 
ประเภท  รายงานผลการศึกษาเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะรองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ     
แ บ บ เข้ ม ( Intensive English Program : IEP) ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย   โ ร ง เรี ย น อ นุ บ าล เชี ย ง ค า                       
(วัดพระธาตุสบแวน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คร้ังน้ี                
มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา หลักสูตร
ภาษาองักฤษแบบเขม้ (Intensive English Program : IEP) ระดบัปฐมวยั 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยัที่มีต่อการจดัการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ
ทางภาษา หลกัสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม้ (Intensive English Program : IEP) ระดบัปฐมวยั 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา                       
หลกัสูตรภาษาองักฤษ  แบบเขม้ (Intensive English Program : IEP) ระดบัปฐมวยั 

ประชากรที่ใช้ในการรายงานทั้งส้ินจ านวน 84 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษแบบเขม้ (IEP) จ านวน 31 คน ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษ    
ทางภาษาระดบัปฐมวยั จ านวน 3 คน ผูป้กครองนักเรียนจ านวน 50 คน(ผูป้กครองนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2/1 จ านวน 25 คนและ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จ านวน 25 คน) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจ านวน 3 ฉบบั เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วิธีการสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี ่ ร้ อยละ        
ผลการรายงานและขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 
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ผลกำรรำยงำน 

1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาระด ับปฐมวยั 
หลักสูตรภาษาอ ังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Program : IEP) โรงเรียนอนุบาลเชียงค า                
(วดัพระธาตุสบแวน) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบในส่วน
ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) นั่นคือ ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่
จ าเป็นที่ต้องน ามาเข้าสู่กระบวนการของการบริหารเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก  าหนดไว ้
ประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก ่
  1.1 ด้านบุคลากร พบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่ สุด  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัห้องเรียนพิเศษทางภาษา
ทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติร่วมกนัวางแผนและจดัประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ส่วนขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความเขา้ใจโครงการห้องเรียนพิเศษให้กบั
คณะครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครองและชุมชน และ
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัห้องเรียนพิเศษทางภาษาไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและเทคนิค
การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร  
  1.2 ด้านงบประมาณ พบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่ าสุด คือ 
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัห้องเรียนพิเศษทางภาษามีการพฒันาตนเองดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
  1.3 ดา้นทรัพยากร พบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หนังสือและหนังสือภาพที่ เหมาะสมกับวัยที่ เป็น
ภาษาองักฤษในห้องสมุดเหมาะสมและเพียงพอส าหรับเด็กปฐมวยั ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
ต ่าสุด คือ มีห้องส าหรับใชใ้นการจดัประสบการณ์ส าหรับพฒันาทกัษะทางภาษาที่หลากหลาย  
  1.4 ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิสัยทศัน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน
ของโครงการชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ แผนการพฒันาครูและบุคลากรมีความชดัเจนและต่อเน่ือง  
 2. ความพึงพอใจของครูผูส้อนที่มีต่อการจดัการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา
ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ บ บ เข้ ม  ( Intensive English Program : IEP) ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย                  
โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วดัพระธาตุสบแวน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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พะเยา เขต 2พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา
เชิงระบบในส่วนของกระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) ซ่ึงสถานศึกษาจะท าการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าจากส่ิงแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้ผลผลิตระบบจะเพ่ิมมูลค่าในการ
ปฏิบตัิงานผ่านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ 
   2.1 ดา้นหลกัสูตร พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรของห้องเรียนพิเศษทางภาษา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) ระดับปฐมวยั สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 , การออกแบบการจดัประสบการณ์
สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร, การจดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
และเน้ือหาในหลกัสูตรสอดคลอ้งกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ของสถานศึกษาและสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ ประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สามารถน าไปปฏิบตัิในชีวิตจริงได ้ 
   2.2 ดา้นแนวทางการจดัประสบการณ์ของครูผูส้อน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูส้อนจดักิจกรรม
ประจ าวนัได้เหมาะสมกบัวยัของนักเรียนในแต่ละวนัและยืดหยุ่นไดต้ามความตอ้งการและความ
สนใจของนักเรียน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ 
จดัมุมความรู้ และมุมประสบการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
   2.3 ดา้นคุณภาพของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด      
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถถามและตอบค าถามเร่ือง
ส่วนตัวง่ายๆด้วยภาษาอังกฤษได้, นักเรียนสามารถฟังและสนทนาโต้ตอบด้วยค าถามง่ายๆเป็น
ภาษาอังกฤษได้และนักเรียนสามารถพูดเพื่อแสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือด้วย
ภาษาองักฤษได ้ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัต ่าสุด คือ นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทกัทาย และ
กล่าวลาง่ายๆด้วยภาษาอังกฤษได้, นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบในเร่ืองง่ายๆเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนัดว้ยภาษาองักฤษได้, นักเรียนสามารถใช้ภาษาส่ือสาร สนทนา โตต้อบ และเล่าเร่ือง
ดว้ยภาษาองักฤษให้ผูอ้ื่นเขา้ใจได,้ นกัเรียนสามารถใช้ค าสุภาพในการแนะน าตนเอง  ค าทกัทาย ค า
อ าลาดว้ยภาษาองักฤษไดแ้ละนกัเรียนสามารถออกเสียงพยญัชนะ ค าพ้ืนฐานเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียนได้
อยา่งถูกตอ้งตามหลกั Phonics  
  2.4 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ       
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลการจดัประสบการณ์มีความหลากหลายและเนน้การประเมินตามสภาพจริง, ผูป้กครองมี
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ส่วนร่วมในการประเมินผลและสะทอ้นผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การพฒันาการจดัประสบการณ์
และวดัและประเมินความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษและรายงานผลต่อผูป้กครองและผูม้ีส่วน
เก่ียวข้อง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่ าสุด คือ ผลการประเมินสามารถน าไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดประสบการณ์ ในค ร้ังต่อไปและผู้บ ริหารสถาน ศึกษานิ เทศ ก ากับ  ติดตาม                  
การจดัประสบการณ์ของครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  
   2.5 ด้านเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรม พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ      
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูส้อนจัดหาและเลือกใช้ส่ือ
ประกอบการจดัประสบการณ์ที่หลากหลาย ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เรียนรู้ น่าสนใจ เหมาะสม
กับวยัเพื่อพัฒนานักเรียนและเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรมช่วยกระตุ้นและเสริมความสนใจและ
พฒันาการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียน  
 3. ความพึงพอใจของผูป้กครองที่มีต่อการจดัการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา 
ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ บ บ เข้ ม  ( Intensive English Program : IEP) ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย                  
โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วดัพระธาตุสบแวน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ซ่ึงสอดคล้องทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา           
เชิงระบบในส่วนของผลผลิต (Outputs) ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการแปรสภาพปัจจยัน าเขา้ผ่าน
กระบวนการแปรสภาพโดยใช้กิจกรรมการบริหาร เพื่อท าให้เกิดผลผลิตส าหรับโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก ่
   3.1 ด้านการส่งเส ริม  สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิ เศษทางภาษา หลัก สูตร
ภาษาองักฤษแบบเขม้ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาและครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยั
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพฒันาคุณภาพของ
นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีความต่อเน่ือง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่าสุด คือ 
สถานศึกษา จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม  
   3.2 ด้านครูและการจัดประสบการณ์ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทาง
ภาษาระดับปฐมวยัใช้เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของนักเรียน ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยัจดัประสบการณ์แบบ Active 
Learning โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยัส่งเสริมพฒันาการในการคิดที่



 

 

จ 

เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดับปฐมวยัส่งเสริม
พฒันาการของนักเรียนให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทาง
ภาษาระดบัปฐมวยัส่งเสริมนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รองลงมาคือ 
ครูผูส้อนระดับปฐมวยัห้องเรียนพิเศษทางภาษาจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและ
ภายนอกห้องเรียน    ไดน่้าอยู ่ปลอดภยั เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกบัวยั ครูผูส้อนห้องเรียน
พิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยัจดัประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบตัิที่หลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการและครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษทางภาษาระดบัปฐมวยัใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ในการจดัประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน           
   3.3 ด้านคุณภาพของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถใช้ค าสุภาพในการแนะน า
ตนเอง ค าทกัทาย ค าอ าลาดว้ยภาษาองักฤษได ้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่ าสุด คือ นักเรียนสามารถถามและตอบค าถามเร่ืองส่วนตัวง่ายๆด้วย
ภาษาองักฤษได ้ 
 นอกจากน้ีจากการด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวยงัไดส่้งผลกระทบต่อผูเ้รียน โรงเรียน
และชุมชน ดงัน้ี 
 

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
จากการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

(Intensive English Program : IEP) ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วัดพระธาตุสบแวน) 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ส่งผลให้นกัเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษทางภาษา หลกัสูตรภาษาองักฤษแบบเขม้ (Intensive English Program : IEP) ระดบัปฐมวยั ทั้งใน
ระดบัชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 และระดบัชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ มีพฒันาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวยั พฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลโลก       
มีมาตรฐานในระดบัสากล เนน้ให้เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การลงมือปฏิบตัิ ด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของตนโดยความร่วมมือของครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้มี
พฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้นการพฒันาความสามารถ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
   
 



 

 

ฉ 

ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
โรงเรียนไดร้ับการประกนัคุณภาพการศึกษาจากการประกนัคุณภาพภายในและ      

การประกนัคุณภาพภายนอก มีกิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา  
ส่งผลให้โรงเรียนได ้รับการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ ์มาตรฐานการศึกษา ค รูผู ส้อนทั้ง           
ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติได้รับการพฒันาคุณภาพในการจัดประสบการณ์ นอกจากน้ี
โรงเรียนยังได้น าผลที่ได้จากการศึกษาค ร้ังน้ีไปปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาการ
ด า เนิน งานพัฒนาโครงการห้องเรียนพิ เศษทางภาษา หลัก สูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม            
(Intensive English Program : IEP) ระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วดัพระธาตุสบแวน) ให้มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพสูงขึ้น 

 

ผลที่เกิดกับชุมชน 
ผู ้ปกครอง ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดา้นภาษาองักฤษ เป็นแนวทางให้ผูป้กครอง ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมภายในครอบครัว 
ชุมชน เพื่อพฒันาคนในครอบครัว ในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอ ังกฤษอย่างเต็ม
ศักยภาพ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเช่ือมัน่และไวว้างใจว่าโรงเรียนจะ
พฒันามากขึ้นหลงัจากการด าเนินโครงการและนกัเรียนมีความสามารถภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานและต่อยอดในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดดี้ขึ้น ส่งผลให้การพฒันาทรัพยากร
มนุษยม์ีความยัง่ยืนตลอดไป 
 
ค ำส ำคัญ  : โครงการห้องเรียนพิ เศษทางภาษาระดับปฐมวัย หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(Intensive English Program : IEP) 


