
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Applying Shewhart’s Plan-Do-Check (Study) - Act (PDCA) Cycle,  

Design by Surapong Ngansom, Dec., 2552                                                                    

 

EIS: English for Integrated Studies 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ EIS 

-แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
-หลักการและองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรEIS 

- มาตรฐานการเรียนรู้ชาติ+ผลการเรียนรู้ EIS  
-แนวทางทางการออกแบบการสอน  เน้ือหาสาระ และสื่อการ
เรียนการสอน EIS  
-ระบบการวัดและการประเมินผลประยุกต์เงื่อนไขคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการเน้นหลักสูตรและการสอน 

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ, 
องค์กรและ/หรือสถาบันสนับสนุน
ส่งเสริมทางการศึกษา 
 

พัฒนาเพ่ิมสมรรถนะครูคณิต-วิทย์(ประจ าการ ) ด้าน 

-ทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร  ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
และภาษาคอมพิวเตอร์ 

- การประยุกต์หลักสูตร EIS  กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อน าไปสู่ เทคนิคการสอนและการออกแบบบทเรียนแบบ EIS  
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย  

- ฝึกปฏิบัติโดยใช้กลุ่มนักเรียนทดลองและ/หรือกลุ่มนักเรียนจริง  

- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมสัมมนา  เรียนรู้ระหว่าง
ท างานในสถานประกอบการ(On- the Job-

Training through  work pleace 

Learning) 

- วิจัย และพัฒนา 
-สนุบสนุนงบประมาณและวางแนวทางส่งเสริมและ
สนับสนุน 

-สร้างขวัญ ก าลังใจ 

 
จัดระบบการก ากับนิเทศติดตามผลโดยทีมผู้บริหารและทีมพ่ีเลี้ยง/

เสริมด้วย Roving Team 

การประเมินผล 

น าไปใช้กับผู้เรียน 

Do 

Act Act 

Check 

Check 

Do 

Plan 

แนวนโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษาของรัฐด้านภาษาอังกฤษ &นโยบายการสอนคณิต-วิทย์ด้วยภาษาอังกฤษ 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรมว.ศธ. จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบของรัฐ 
สถาบัน
สนับสนุน 
ส่งเสริมการ 
ฝึกอบรม 

แผนผังแนวคิดการบริหารจัดการนโยบาย EITeMS เพื่อยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างย่ังยืนบนวิถีชีวิตไทย 

Plan 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรEISของสถานศึกษา 
Roving 

Team 



 

กรอบแนวคิดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารต้นแบบ (Trainers)และผู้บริหาร 
 

 ในโครงการ โรงเรียน เครือข่ายEIS สู่มาตรฐานสากล(WCSSP)  ปีงบประมาณ 2553-2554 

 
 

 

 

 

 

Course เตรียมความพร้อมผู้บริหารต้นแบบ ให้เป็น 
Trainers ของ ผู้บริหารใน EIS   

- ประยุกต์ แนวคิด หลักการ ของ HRD กับหลักการบริหาร
สถานศึกษา ที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
-  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้บริหารผ่านหลักสูตร LEARNTECH  ICeXCELS  
ของ INNOTECH                                                                      
-  Design การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน EIS  
จากการการวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กับ KPI ของ EIS   

ตรวจสอบโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ คณะท างานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

20 trainers   กรอบหลักสูตรอบรมผู้บริหาร EIS  

- แนวคิดหลักการ EIS & WCSSP ประยุกต์หลักการจัดการ
เรียนรู้คณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                            
- พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติประยุกต์ด้วยหลักสูตร LEARNTECH  

ICeXCELS  ของ INNOTECH ผ่านการบริหารจัดการ
ความรู้ผ่าน เครือข่ายอิเลคโทรนิคพื้นฐาน                        - การบริหาร
การเรียนการสอน จากการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากโรงเรียน
รูปแบบต่างๆเช่น EP/MEP/CLIL/IEP/EIS                             

- Design การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบ จากการ
การวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กับ KPI ของ EIS และการวิจัย
และพัฒนา 

ตรวจสอบโดย 

-ผลจากการสะท้อนความ
คิดเห็นหลังการฝึกแต่ละโมดุล
ทางเครือข่าย อิเล็คโทรนิค 
- ตรวจสอบจากการน าเสนอ
การออกแบบแผนการบริหาร
หลักสูตรของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเครือข่าย อิเลคโทร
นิค 
- ตรวจสอบจากการน าเสนอใน
การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้า
รับการอบรมร่วมกับวิทยากรพี่
เลี้ยง 

อบรมผู้บริหาร EIS  

100-300 คน  

- น าไปด าเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรในโรงเรียน 

EIS   

- สังเกตการณ์สอนจริง 
- ใช้แบบสอบถามนักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ทีมบริหารของโรงเรียน 

- จากแผนการสอนของคร ู
- ใช้แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน - หลัง
เรียน  

ประมวลสรุปผลการ
ด าเนินการในระยะ  1  ปี
การศึกษา 

ตรวจสอบระยะทุก 3 เดือน
โดย 

Roving Team:-  

ประกอบด้วย Trainers, 

Administrators, 

Policy Makers 

 



 

กรอบแนวคิดหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาTrainersและครูคณิต-วิทย์ ในโครงการเครือข่าย  
EIS   ปีงบประมาณ 2553-2554 

 

 
NEST: Non-English Speaking Teachers, WCSSMT: World 

Class School Science-Maths Training 

โรงเรียนเป้าหมายปีงบประมาณ 2553 จ านวน   200 โรง ประถมศึกษา 50 โรง  มัธยมศึกษา 
100 โรง       ปีงบประมาณ 2554  300 โรง  ประถม  100 โรง   มัธยมศึกษา 200 โรง 

 

Course เตรียมความพร้อมครู Best Practics ให้เป็น 
Trainers ของ EIS   

- ประยุกต์ แนวคิด หลักการ ของ HRD สู่การปฏิบัติ                
- ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูขั้น
พื้นฐานผ่านส่ือ Explorelearning บนเครือข่ายอิเลคโทร
นิค                                                                   
- การออกแบบเทคนิคการสอน รูปแบบ EIS  และการปฏิบัติ                                                              
-  การวิเคราะห์หลักสูตร EIS   และ การออกแบบหลักสูตร
WCSSMTเพื่อการอบรมครู EIS  

ตรวจสอบโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ คณะท างานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

40-50 trainers   กรอบหลักสูตร  WCSSMT อบรมครูNEST(วิทย์-
คณิต-คอมพิวเตอร์)  

- แนวคิดหลักการ EIS  และหลักการจัดการเรียนการสอนคณิต-
วิทย์ด้วยภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                     
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในห้องเรียน (Classroom Language) 
พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ                                                  

- สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยและพัฒนาใน 

EIS                                                                                                    
- เทคนิคการออกแบบการเรียนสอน ผ่านโมดูลการเรียนรู้/ 
explorelearning  โดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ/เครือข่าย
อิเลคโทรนิค และปฏิบัติการสอนจริง  

ตรวจสอบโดย 

-ผลจากการสะท้อนความคิดเห็นหลังการ
ฝึกแต่ละโมดุลทางเครือข่าย อิเล็คโทรนิค 
- ตรวจสอบจากการออกแบบแผนการ
สอนของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเครือข่าย 
อิเลคโทรนิค 
- ตรวจสอบจากการอภิปรายกลุ่มย่อยของ
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรพี่เลี้ยง 

อบรมครู EIS     

1,000 คน  

- น าไปด าเนินการสอน
จริงในโรงเรียน EIS    

 

- สังเกตการณ์สอนจริง 
- ใช้แบบสอบถามนักเรียน ผู้ปกครอง 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ทีมบริหารของโรงเรียน 

- จากแผนการสอนของคร ู
- ใช้แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน - หลัง
เรียน  

ประมวลสรุปผลการ
ด าเนินการในระยะ  1  ปี
การศึกษา 

ตรวจสอบเป็นระยะทุก ๓ 
เดือนโดย 

Roving Team:-  

ประกอบด้วย Trainers, 

Administrators, 

Policy Makers 

 



 

ขอบข่ายเนื้อหาและวิธีการอบรมผู้บริหารโรงเรียน EIS  ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงจากหลักสูตรICExCell ของ INNOTECH)  

หลักสูตร 40 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้ผู้บริหารและทีมแกนน าให้มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าท่ี
สามารถวางแผนด าเนินการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนคณิต-วิทย์  
ให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัด(KPI)ของโครงการ EIS  โดยกระบวนฝึกอบรมเน้นการพัฒนา
ลักษณะองค์รวมโดยถือว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา 
ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองที่ ๑  เสริมสร้างภาวะผู้น าทางด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดย
ประยุกต์จากหลักสูตร LEARNTECH  ICeXCELSของ INNOTECH ( SEAMEO) 
เร่ืองที่ ๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและKPI ของโครงการ 
WCSSP 
เร่ืองที่ ๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
เร่ืองที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี  การวิจัย และพัฒนา เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียน EIS 
วิธีการอบรม 
บูรณาการการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครือข่ายอิเลคโทรนิคส์โดยอาศัยพี่เลี้ยงท่ีเป็น
ผู้บริหารต้นแบบโดยประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ๖ ชั่วโมง พัฒนาทักษะการใช้เครือข่าย
อิเลคโทรนิค ๒ ชั่วโมง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงโดยปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อิเลคโทรนิค ๖ ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเองและประชุมปฏิบัติการในโรงเรียน ๒๐ ชั่วโมง 
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ ๔ ชั่วโมง  ประเมินผลการอบรม ๒ ชั่วโมงเน้นการ
น าเสนอแผนการพัฒนาให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดของ EIS   (เวลาที่ก าหนดสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของผู้บริหารท่ีเข้ารับการอบรมและวิธีการ
อบรม) 
 

 
 



 

ขอบข่ายเนื้อหาและวิธีการอบรมหลักสูตร EIS (WCSSMT)  สอนวิชาคณิต-วิทย์ เป็น
ภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงจากหลักสูตรการอบรมครู EIS/Explorelearning/ETeMS ) 

หลักสูตร 40 ชั่วโมง 
 

เร่ืองท่ี 1 แนวคิดหลักการ บูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนคณิต-วิทย์
และความส าคัญของ EIS  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             เวลา     2 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  สร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้สึกอยากน าแนวทาง 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีความเข้าใจหลักการ EIS ในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปกติ 
 เนื้อหา 

- EIS &WCSSP  คืออะไร? 
- ประวัติความเป็นมาของEP/MEP/EIS/IEP/CLIL/  
- หลักการส าคัญ  EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/ 
- ผลส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/  ปีการศึกษา 

2549-2551 
- องค์ประกอบส าคัญในการน า EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/  ไปใช้ให้เกิดผลใน

การจัดการเรียนการสอน 
               วิธีการ   บอกเล่า บรรยาย หรือจัดการอภิปรายซักถามหรือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนองด้วย
ระบบการฝึกอบรมแบบมัลติมีเดีย หรือศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ 

สื่อ      1. Power point ประกอบการบรรยายเร่ืองความส าเร็จของรูปแบบ 
EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/  ในการพัฒนา  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

                        2. เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเองเร่ืองประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบ
สองภาษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง): 
กรณีศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ/และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ  

   
เร่ืองท่ี 2 การประยุกต์หลักสูตร EIS  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             เวลา     2  ชั่วโมง 



 

วัตถุประสงค์   สร้างความคระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมในพื้นฐานวิธีการออกแบบการ
สอนบทเรียนจากความเข้าใจหลักการของหลักสูตรโดยเฉพาะการเปรียบเทียบหลักสูตร
ไทย และสิงคโปร์ และ EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/ เพื่อเป็นฐานไปสู่ความเป็นมาของ
หลักสูตร WCSSP 
 
เนื้อหา 

- โครงสร้างหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานทั้ง
ไทย และสิงคโปร์ และการน าสองหลักสูตรมาบูรณาการ 

- การออกแบบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบWCSSP ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

               วิธีการ   บอกเล่า บรรยาย  จัดกลุ่มศึกษาจากเอกสารและน าเสนอ และอภิปรายผล
การศึกษา เช่นผลการจัดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน แบบ  EP/MEP/EIS/IEP/CLIL/  จาก
โรงเรียนต้นแบบ หรือ ศึกษาด้วยตนเอง จากสื่อ มัลติมีเดีย หรือศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ 
EIS  

 
ตัวอย่างสื่อ         1.  PowerPoint ประกอบการบรรยายเร่ืองการออกแบบหลักสูตร EIS  

2.    เอกสารประกอบการอออกแบบหลักสูตรEIS  จากการน าหลักสูตรและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานทั้งไทย และสิงคโปร์ และการ
น าสองหลักสูตรมาบูรณาการจาก Literature Review เร่ือง รูปแบบใหม่ในการ
จัดการเรียนแบบสองภาษา โดย สุรพงศ์ งามสม (2548)  

3.    เอกสารประกอบการอออกแบบหลักสูตรEIS   จากการศึกษา  
-  ข้อเสนอแนะการ ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบEIS ทั้ง   
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ตัวอย่างผลการเรียนรู้ในแต่ละช่วง
ชั้นในหลักสูตรEIS  

-  โครงสร้างหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น  
-  ตัวอย่างแนวการจัดเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้น( ป.1-ม.6)  

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  
เร่ืองท่ี 3  การออกแบบหลักสูตร EIS   เวลา 6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์  ให้ผู้รับการอบรมเสริมความเข้าใจโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้จาก
การแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนต้นแบบและเลือกศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึกกับวิทยากรแกนน าโดยตรงหรือจากการศึกษาผ่าน e –



 

communication กับวิทยากรแกนน าแล้วน าน าเอกสารจากเร่ืองที่ 2 มาศึกษา
วิเคราะห์และน าไปประมวลเป็นหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป 

วิธีการ      ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานจากโรงเรียนพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยง สังเกต 
บันทึก วิเคราะห์ผลตามใบงานกรอบการศึกษาดูงานที่แจกให้หรือการศึกษาผ่าน e –communication 
กับวิทยากรแกนน า ตามกรอบเวลาที่ก าหนดให้ไว้แล้วสรุปผลการศึกษาต่อวิทยากรแกน าที่เป็นพี่
เลี้ยง ตลอดจนน าไประดมความคิดในการก าหนดหลักสูตรแบบ EIS  ในโรงเรียนของตน เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการหลักสูตรวิชาการ และผู้บริหารเพื่อเสนอขออนุมัติทดลองหลักสูตรดังกล่าว  

 
เร่ืองท่ี 4  ความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และภาษาอังกฤษท่ีใช้ในห้องเรียน   
เวลา  10 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการอบรมรู้  เข้าใจ  และกล้าใช้  กล้าพูดโดยฝึกปฏิบัติผ่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  และภาษาอังกฤษท่ีใช้ในห้องเรียน  และเทคนิคการใช้ค าถามภาษาอังกฤษแบบ  
Bloom’s taxonomy  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Yes/No and “Wh – Questions”   
 เนื้อหา   

- ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไป 
- ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในห้องเรียน 

วิธีการ  สาธิต  ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยจนกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษกับผู้เข้าร่วมการอบรม หรือผ่านกระบวนการศึกษาด้วยตนเองจากมัลติมีเดีย 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึก ที่ 1-4 (TEACHER TRAINING COURSE) และ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ  เอกสารประกอบการบรรยาย  สื่อโปสเตอร์  วีดิโอเทป  เทปคาสเซ็ท  หรือมัลติมีเดีย
ชุดฝึก ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1-4 (TEACHER TRAINING COURSE) และ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เร่ืองท่ี 5  สื่อการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ใน  WCSSP  2  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการเลือกใช้สื่อ  ในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับระดับการศึกษาและพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ  เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอน
และรู้และเข้าใจแนวทางและหลักการส าคัญของสื่อหนังสือประกอบการเรียนและอื่น ๆ  เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 เนื้อหา 



 

- หลักการส าคัญของสื่อ  ประเภทของสื่อ  สื่อที่ใช้ในหลักสูตร  EIS  
- ประสบการณ์ในการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน  

EIS   
วิธีการ  บอกเล่า  บรรยาย  สาธิต  และการสังเกตจากการสาธิตการสอนของวิทยากรหรือ 
ศึกษาด้วยตนเองผ่านชุดฝึก ที่1-4 (TEACHER TRAINING COURSE) 
สื่อ  อุปกรณ ์ วิทยากรแกนน าสาธิตการสอน  สื่อหนังสือเรียน  สื่อโปสเตอร์  หรือใช้
นักเรียนมาร่วมสาธิตการสอนเพื่อแสดงการใช้สื่อประกอบ หรือชุดฝึก ที่1-4 (TEACHER 
TRAINING COURSE) 
 
  

-เร่ืองท่ี 6  เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอน  และการปฏิบัติการสอนแบบ  EIS  
  

 เวลา  12  ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการแบบบทเรียนอาทิเช่น  การออกแบบ
ประมวลการสอนรายวิชา  ก าหนดการสอน  และแผนการจัดการเรียนรู้แบบย่อ  และแบบละเอียด  
เทคนิคการออกแบบการสอนโดยเชื่อมโยงระหว่างการใช้  Classroom  English  และภาษาอังกฤษ
ตามบทเรียนหลากหลายรูปแบบ  ตลอดจน  การใช้ค าถามแบบ  Bloom’s taxonomy  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฝึกปฏิบัติการใช้ Yes/No and “wh – questions”  จนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยการ
สาธิตการสอนในห้องเรียนอย่างมีคุณภาพได้ 
 
 เนื้อหา 
  -     แนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ EIS โดยใช้ตัวอย่างจากคู่มือ 
                                 ครูวิทยาศาสตร์  จากสิงคโปร์  และมาเลเซีย  และโรงเรียนแกนน าและจาก

ชุดฝึก ที่ 1-4 (TEACHER TRAINING COURSE)หรือ การเรียนรุ้ผ่านครือ
ข่าย  อิเลคโทรนิค Explorelearning 

 
-     Yes/No , “Wh – Questions”  และประยุกต์การใช้จากหนังสือแบบเรียนวิทยา- 

ศาสตร์ , คณิตศาสตร์  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากชุดฝึกที่1-4 
- เทคนิคการบูรณาการการสอนวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบ EIS จากวิทยากรหลัก

หรือจากชุดฝึกที่1-4 (TEACHER TRAINING COURSE)หรือ การเรียนรุ้ผ่าน
เครือข่ายอิเลคโทรนิค Explorelearning 



 

 
วิธีการ  บอกเล่า  บรรยาย  สาธิต  แบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติและ/ หรือฝึกปฏิบัติจากชุดฝึกที่ 
1- 4 โดยลงมือปฏิบัติกับกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มทดลองแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพี่
เลี้ยงผ่านทาง E-communication 
สื่อ  อุปกรณ ์ Microsoft PowerPoint  แผ่นภาพโปสเตอร์สื่อวิชาต่าง ๆ, Classroom English, 

- สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ หนังสือประกอบการเรียนจากต่างประเทศที่น ามาใช้ใน
หลักสูตร EIS  และ LCDProjector หรือ ชุดฝึกที่ 1-4 (TEACHER 
TRAINING COURSE) หรือ การเรียนรุ้ผ่านเครือข่ายอิเลคโทรนิค 
Explorelearning 

 
 

เร่ืองท่ี 7  การวิจัยและพัฒนา 
เวลา  2  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจวิธีการวิจัยและพัฒนางานตามโครงการและ
สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการอบรมและปัญหา
จากการจัดการเรียนการสอนตลอกจนประมวลสรุปข้อมูลจากการเก็บรวบรวมได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ ์
 เนื้อหา  เทคนิคการวิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ  และการเก็บข้อมูลและการ
ประมวลสรุปรายงาน 
 วิธีการ  บอกเล่า  บรรยาย  อภิปราย  สาธิต  ลงมือปฏิบัติ 
 สื่อ  อุปกรณ ์ เอกสารประกอบการบรรยาย  LCD projector/เอกสารดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ
(หน้า 17-18) และแบบประเมินผลการนิเทศติดตามผล (ในภาคผนวก หน้า  ) 
 
 
เร่ืองท่ี 8  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ  EIS 
เวลา  4  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  
เคร่ืองมือช่วยสอนและพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
 เนื้อหา 

- การใช้  MS word 2003/2007  เพื่อช่วยการเรียนและตรวจสอบการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- การแสวงหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   



 

เช่น  การใช้  โปรแกรม  Explorelearning, Geometer’s Sketchpad เป็นต้น 
- การใช้  E-mail หรือเครือข่ายอิเลคโทรนิคเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ 

และการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการ  บอกเล่า  บรรยาย  สาธิต  ลงมือปฏิบัติ /ศึกษาด้วยตนเองจาก website ที่เสนอแนะ 
สื่อ  อุปกรณ ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบ Internet หรือ LCD projector& 
internet computer  
E-mail ของวิทยากรพี่เลี้ยง Website  and Future Resource  
  

เกณฑ์การผ่านการประเมินผลการอบรมครูหลักสูตร  EIS (WCSSMT)  
1. เข้าอบรมหรือศึกษาตามเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
2. ในแต่ละเร่ืองตามหลักสูตรต้องผ่านกระบวนการการประเมินผลจากวิทยากรพี่เลี้ยง

โดยตรงหรือผ่านE-Communication* 
*  ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการฝึกอบรมด้วยตนเองแบบผสมผสานกึ่งระบบ  
E-training (TEACHER TRAINING COURSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ ส าหรับโรงเรียนในโครงการ EIS  
ด้านการบริหารจัดการ (School Management & School communication)  



 

-มีการจัดโครงสร้างการบริหารและการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  EIS เฉพาะเป็นส่วนหน่ึงของ
โรงเรียนและเผยแพร่ท าความเข้าใจในองค์กร 
-มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร EIS   ของโรงเรียนและมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเน่ือง 
-มีการก าหนดนโยบายด้านการการพัฒนา EIS มีความชัดเจน และเป็นส่วนหน่ึงในพันธกิจของ
โรงเรียน  บุคลากรในองค์กรเข้าใจ 
-มีแผนงาน/โครงการสนับสนุน EIS  และจัดไว้เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
-มีการจัดหางบประมาณและการวางแผนการใช้จ่ายเงินของ EIS  
 -การพัฒนาครู EIS มีความต่อเนื่องมุ่งสู่ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
EIS   
- มีการประสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงกับ EIS  อย่างต่อเน่ือง 
-การให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหลักสูตร EIS   
-การประเมินติดตามผลการด าเนินการตามหลักสูตร EIS   โดย วงจร PDCA (-มีการจัดท า
แบบทดสอบนักเรียน ป1, ป 4 ม.1 และม. 4 
     -แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน 
     -แบบสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     -การทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)  
ด้านการเรียนการสอน (School Curriculum & Instruction) 
-โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน EIS  ก าหนดชัดเจนมีการก าหนดผลการเรียนแต่ละ
ช่วงชั้นในแต่ละกลุ่มสาระและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระตามช่วงชั้นตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
- การจัดวางตัวบุคคลและตารางสอนชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย  
-ก าหนดการสอนและการวางแผนการสอนรายสัปดาห์/รายคาบสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
EIS   ที่ก าหนด 
-ด าเนินการสอนตามแผนที่ก าหนด  มีการสรุปผลการสอนเป็นระยะๆ  อย่างต่อเน่ือง 
-การวัดผลและประเมินผลทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สอดคล้องตามแผนการสอนที่ก าหนดตลอดจนตัดสินผลการเรียน 
-การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (ดูสภาพบรรยากาศในห้องเรียน หรือในโรงเรียน หรือการใช้แหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และ ดูหนังสือและสื่อประกอบเรียนอื่นๆเป็นต้น) 
-การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน EIS ในชั้นเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยวงจร PDCA 
-การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ EIS เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 



 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม EIS  ทั้งในและนอกชั้นเรียนตามโอกาสต่างๆเช่นพูดทักทายกับครูที่ปรึกษา 
ประจ าวิชา พูดหน้าเสาธง,เสียงตามสาย กิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมอาสาสมัคร,มัคคุเทศก์ฯลฯ เป็นต้น
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
-จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการด าเนินการโครงการ  EIS   
-การนิเทศติดตามผลการสอนโดยสม่ าเสมอต่อเน่ือง 
ด้านชุมชนสัมพันธ์ (School Relation) 
-ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบและเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและแนวทางของโครงการ  EIS   
-ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการด าเนินการโครงการ EIS  ทั้งด้านการเงินและอ่ืนๆ 
-ผู้ปกครองรับทราบผลการด าเนินการของโครงการ  EIS   
-ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ EIS   เช่น เป็นกรรมการในโครงการ 
EIS  , เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน, ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นฯลฯ 
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการWCSSP 
 
รายชื่อหนังสือเรียนและประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์อนุมัติให้ใช้ในประเทศสิงคโปร์) 
 

 

คณิตศาสตร ์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑  ประมาณราคาชุดละ ๓๐๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒  ประมาณราคาชุดละ ๓๕๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๓  ประมาณราคาชุดละ ๔๕๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  ประมาณราคาชุดละ ๕๐๐ บาท/ปี  

วิทยาศาสตร ์
 

ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑  ประมาณราคาชุดละ ๒๕๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒  ประมาณราคาชุดละ ๓๐๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๓  ประมาณราคาชุดละ ๓๕๐ บาท/ปี  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔-๕  ประมาณราคาชุดละ(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ๑,๕๐๐ บาท/ ๒ปี  



 

 
 

มีส านักพิมพ์ที่โรงเรียนในสิงคโปร์นิยมใช้แพร่หลายมีประมาณ ๔ ส านักพิมพ์ได้แก ่

 

๑. SNP Panpac Pte Ltd.  

๒. Federal Pulications, Times Plublishing Group. 

๓. Star Publishing Pte Ltd 

๔. Longman, Pearson Education Asia Pte Ltd. 

๕. Singlee Publishers Pte Ltd. (Mathematics for secondary 4-5) 

 

 

 

 

 
 

 

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการไปต่างประเทศ(วิทยากรแกนน ามัธยมศึกษา) 
ไปต่างประเทศเพื่อศึกษา อบรม และดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 31 ราย 

มีก าหนด 6 วัน ตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม 2552 

Name School  Tel 

1. นายบพิตร  แสงรัตนชัย 
2. นางนงค์นุช  แสงรัตนชัย 
3. นางชยาภรณ์  แก้วตา 
4. นางสาวกนกวรรณ  ประมวล 
5. นายกิติศักดิ์  ดีพื้น 
6. นางสาวพนิตา  แสงรัตนชัย 
7. นางบุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร 
8. นางชยาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี 
9. นางสาวเพ็ญศิริ  โทปุรินทร์ 
10. นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต 
11. นางจันทรประภา  สิงค์ดอนแก้ว 
12. นางละไม  พันธุ์จ้อย 
13. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด 
14. นางสาวอุษณีย์  ศรีประทิม 

สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
วัดป่าประดู่ 
วัดป่าประดู่ 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ปลวกแดงพิทยาคม 
ปลวกแดงพิทยาคม 
ปลวกแดงพิทยาคม 
ปลวกแดงพิทยาคม 

 0819964179 
 
 
 
 

 
 081- 2093450 

(อ.วิทยา), 
 038- 611320 
 081 - 6654360 
 083 - 1174799 
 085 – 8045756 

0897501534 
0814111093 



 

15. นางสาวอารีย์  กุสะรัมย์ 
16. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน 
17. นางบุญน า  เท่ียงดี 
18. นางเบญจรงค์  เหล่าพรม 
19. นางสาวสุจิตรา  บุญรอด 
20. นางสาวชญาดา  พงศ์อร่าม 
21. นางสาวกรรณิการ์  หรบรรพ์ 
22. นายสันติ  อาภรณ์พงษ์ 
23. นางสาวรุ่งจิต  แสนดี 
24. นายยุทธนา  อุไรมาลย์ 
25. นางสาวรัศมีแข  หลวงยี 
26. นางวัชรินทร์  เจริญค า 
27. นางนิมิตรา  แก้วบริสุทธิ์ 
28. นายช านาญวิทย์  ประเสริฐ 
29. นางรชยา  รักธรรม 
30. นางพรรณี  ทองดี 
31. นายวิทยา  

พูลเจริญวิทยาคม 
พูลเจริญวิทยาคม 

กมลาไสย 
กมลาไสย 
ศรียาภัย 
ศรียาภัย 

นางรองพิทยาคม 
นางรองพิทยาคม 
ค าแสนวิทยาสรรค์ 
ค าแสนวิทยาสรรค์ 

ทีโอเอ 
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
บางบ่อวิทยา 
ชลบุรีสุขบท 
ชลบุรีสุขบท 
วัดป่าประดู่ 

 081 - 7157425 
 089 - 8926178(ผอ.) 

 
 ผอ.  089 - 8714586 

 อ.ปราโมทย์ 
o 089 8411424 

 อ. ธนากร 
 083 – 8155937 

 
 085 - 2009774 
 0857403861 
 ผอ. 081 9960441 
 ผอ. 0857142442 
 0861429922 

 
 0812093450 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการไปต่างประเทศ(วิทยากรแกนน ามัธยมศึกษา)  
ไปต่างประเทศเพื่อศึกษา อบรม และดูงาน มาเลเซีย จ านวน 22 ราย 

มีก าหนด 6 วัน ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 



 

  

Name School Tel./email 

1. นางจริยา  หงส์บิน 
2. นางกรรณิการ์  อรัญวงศ์ 
3. นางสาวพเยาว์  แก้วตา 
4. นางน้อมจิต  หิรัญรัตน์ 
5. นางสาวศรีนวล  แดนแก้วมูล 
6. นางนัจรินทร์  โอสถประสิทธิ์ 
7. นางสาวอัจฉรา  ควรหา 
8. นางฐานิตย์  นาคศิริ 
9. นางอรัญญา  ถิ่นพุดซา 
10. นางสาวกรรณิการณ์ เฮงสกุลวงษ์  
11. นางดาวเรือง  กมลชัย  
12. นางจินตนา  ประทุมทิพย์   
13. นางสาวณัฐจรีย์  ธรรมทัศนานนท์ 
14. นางสาวปาจรีย์  สมบุญ 
15. นางนิธิกานต์  ฉันทะวัฒนรักษ์ 
16. นายสันติ  อาภัรณ์พงษ์ 
17. นางผ่องพรรณ  โต๊ะวิเศษกุล 
18. นายพินิจ  สังสีมา 
19. นางวิจิตต์  สุทธิ 
20. นางกนกวรรณ  รัตนพงศ์ 
21. นางสาวอัจฉรา  สวามิวัศดุ์ 
22. นางสาวณัฐยา  สุริยนต์ 

สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 
สุนทรภู่พิทยา 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
มาบตาพุดพันพิทยาคาร 

กมลาสัย 
กมลาสัย 
ศรียาภัย 
ศรียาภัย 

นางรองพิทยาคม 
นางรองพิทยาคม 
ชลบุรีสุขบท 
ชลบุรีสุขบท 
วังจันทร์วิทยา 
วังจันทร์วิทยา 
สามัคคีวิทยา 
สามัคคีวิทยา 

 
 

Payao900@gmail.com 
 
 
 
 
 

089 - 6039799 
085 - 9954368 

  089 - 8714586 
089 8411424 

083 – 8155937 
085 - 2009774 

 
 0857142442 

 0819491340 
  
0871488688 
 
 

 

 


