
แนวทางการด าเนินการสนองนโยบายรมว.ศธ. นายชนิวรณ์ บุณยเกียรติ เรือ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศที่  ๑ โดยการพัฒนากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย ให้เป็น

กลไกในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจ าอ าเภอและโรงเรียนดีประจ าต าบล ไปสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔- ๒๕๕๕  

 

หลักการและเหตุผล 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้น าในการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน ที่จะตอ้งขับเคลือ่นและพัฒนาคนไปสูเ่ป้าหมายรว่มกับประชาคมอาเซยีน คอื การเป็นหน่ึง
เดยีวทั้งในเรือ่งของความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสงัคม ศธ.จงึจ าเป็นตอ้งพัฒนาประชากรให้เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกให้ได ้ภายในปี 
๒๕๕๘ การที่จะสามารถเข้าสูเ่ป้าหมายหลกัของการเป็นประชาคมอาเซยีน และขยายผลสูป่ระชาคมอาเซยีน+๓ (จนี เกาหล ีและญ่ีปุ่น) ซึง่มีข้อตกลงรว่มกันตาม
ปฏิญญาว่า จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มของเดก็และเยาวชนเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และไดก้ าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซยีน ซึง่ ศธ.ได้
ด าเนินการปรบัปรงุพัฒนาระบบการศกึษา ระบบการเรยีนการสอนของสถานศกึษาทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล โรงเรยีนดปีระจ าอ าเภอที่ตอ้งตอ่
ยอดความเป็นเลศิ และโรงเรยีนดปีระจ าต าบล ที่จะตอ้งขยายผลให้นักเรยีนไดม้ีทักษะอาชพี วิถีชวิีตความเป็นไทย และมีความพรอ้มไปสูค่วามเป็นสากลเพิ่มมาก
ข้ึน  

นโยบาย 

ทั้งนี ้การสร้างและพัฒนาประชากรให้มีความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย ๕ ยทุธศาสตร์ส าคญั ดงัตอ่ไปนี้ 

 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ  ศธ.ไดอ้นุมัตหิลกัสตูรนานาชาตทิี่จะเข้ามาจดัการศกึษาในประเทศไทย โดยไดเ้น้นย้ ากับ สพฐ.ว่า 
จะตอ้งเป็นหลกัสตูรที่สอดคลอ้งกับความเป็นไทย วัฒนธรรม จรยิธรรม และความเป็นพลเมือง และในขณะเดยีวกันก็ตอ้งทบทวนหลกัสตูรของโรงเรยีนสู่
มาตรฐานสากล ให้เป็นหลกัสตูรที่มีมาตรฐานระดบัชาตแิละมีความเป็นนานาชาตอิย่างแท้จรงิ 

 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นหนว่ยบริการทางการศกึษาที่มีคณุภาพสูงขึน้ โดยใชห้ลกัการบรหิารแบบองคร์วมในการจดัการศกึษาในทุก
ระดบัอย่างมีคณุภาพ และเชือ่ว่าการประกาศนโยบาย ๖ เดอืน ๖ คณุภาพ จะเป็นพลงัในการขับเคลือ่นให้หน่วยบรกิารทางการศกึษาสามารถรองรบัการ
แข่งขัน การเปิดเสรทีางการศกึษาได ้

 ฝึกทักษะการคดิที่มีคณุภาพ  กระบวนการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นจากหลกัคดิ เกิดความเข้าใจ ความจ า และน าไปสูก่ารวิเคราะห์/สงัเคราะห์ เป็นการ
แข่งขันในเรือ่งเน้ือหาสาระการเรยีนรูม้ากกว่าการสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้ฉะน้ันการฝึกทักษะการคดิจะตอ้งเริม่ตน้จากคร ูโดยครตูอ้งเปลีย่นบทบาทจาก
ผู้สอนเป็นผู้อ านวยการสอน เปลีย่นจาก Teaching เป็น Learning เพื่อให้เดก็ไทยในอนาคตมีทักษะการคดิที่มีคณุภาพ มีทักษะการตัง้ค าถามเพื่อน าไปสู่
ความเปลีย่นแปลง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครจูะเปลีย่นการสอนเพื่อให้จ า เป็นการสอนให้นักเรยีนมีกระบวนการคน้หาความรู ้ความจรงิ และรูวิ้ธีการเรยีนรู ้



 เนน้ความเป็นไทย  โดยการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมอย่างมีคณุภาพ และใชก้ารศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง ให้นักเรยีนภูมิใจในความเป็นไทย 
และสามารถอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งทางความคดิ เชือ้ชาต ิความเป็นอยู่ คา่นิยมได ้การพัฒนาคนให้มีคณุธรรมและจรยิธรรมเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั
ในการใชค้วามรูใ้ห้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง สงัคม และประเทศชาตติอ่ไป 

 ภาษาตา่งประเทศที่มุ่งเนน้การส่ือสารอยา่งมีคณุภาพ  ตอ้งท าให้เดก็ไทยในอนาคตสามารถ สือ่สารภาษาตา่งประเทศอย่างสรา้งสรรค์ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่ประชาคมอาเซยีนก าหนดให้เป็นภาษากลาง และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ไดเ้น้นย้ าให้ สพฐ.ตดิตามด าเนินการอย่างมีคณุภาพ
มาตรฐานในโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากลแลว้ รมว.ศธ.ไดม้อบนโยบายการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศที่ ๑ 
ดงันี ้

  จดัระบบ EIS : English for Integrated Studies  ซึง่เป็นการจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการจากศกัยภาพของกลุม่
โรงเรยีนเครอืข่ายระบบ EIS ที่มีอยู่แลว้ โดยในปีการศกึษา ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในโรงเรยีนที่มีความพรอ้มและมีศกัยภาพ เชน่ โรงเรยีนดปีระจ าอ าเภอ 
๒,๕๐๐ โรงเรยีน ตอ้งมีการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ วิชา ถ้ายังไม่พรอ้มก็อาจจะเปิดสอนเป็น Bilingual หรอื Mini Bilingual และจะ
ขยายผลไปยังโรงเรยีนดปีระจ าต าบล ๗,๐๐๐ โรงเรยีนตอ่ไป ซึง่ในเบ้ืองตน้จะจดัให้มีครจูบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง จ านวน ๑ คน มาสอนใน
โรงเรยีนดปีระจ าต าบล โดย ศธ.จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อสง่เสรมิให้มีการจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มมากข้ึน 

  พัฒนาส่ือ สาระวิชา และหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิชาอ่ืน คอื วิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์คอมพิวเตอร ์เพื่อมอบ

ให้กับโรงเรยีนจ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ โรงเรยีน ตอ้งซึง่เป็นสือ่การเรยีนการสอนที่สามารถเชือ่มตอ่กับระบบอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และสามารถพัฒนา
คณุภาพการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรยีนเพิ่มมากข้ึน 

  พัฒนาห้องเรียนให้สอดรับกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศที่ ๑  ซึง่จะเป็นห้องเรยีนที่ทันสมัย 

มีกระดาน Interactive Board ที่สามารถจดัการเรยีนการสอนดว้ยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชือ่มโยงสาระการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษที่ผลติข้ึนใหม่
ได ้และสามารถเชือ่มตอ่กับระบบ EIS เพื่อให้นักเรยีน/ครสูามารถแลกเปลีย่นและสือ่สารเป็นภาษาอังกฤษได้ 

  จดัตัง้ศนูยเ์ครือขา่ยอบรมครู โดยไดม้อบหมายให้ สพฐ.รว่มมือกับ ๒๕ มหาวิทยาลยัเครอืข่ายในการพัฒนาครทูั้งระบบ จดัตัง้ศนูย์เครอืข่าย
อบรมครวิูชาอื่นเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เพื่อให้ครไูดม้ีโอกาสอบรมเพิ่มเตมิเป็นภาษาอังกฤษในวันเสาร-์อาทิตย์ โดยจะนับเป็นสว่นหน่ึงของ
การประเมินความดคีวามชอบหรอืวิทยฐานะดว้ย และไดม้อบหมายให้สถาบันพัฒนาคร ูและผู้บรหิาร จดัหลกัสตูรอบรมภาษาอังกฤษส าหรบัผู้บรหิาร
โดยเฉพาะ และให้เป็นแม่ข่ายใหญ่ในการฝึกอบรมผู้บรหิารเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 



ดังน้ันเพือ่เป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเห็นสมควรให้มกีรอบแนวทางและระยะเวลาในการด าเนินงานเรง่ด่วนใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หรอืกอ่นเปิดภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปน้ี 

๑. ตัง้คณะกรรมการระดบักระทรวงศกึษาธิการ ๒ คณะคอื  คณะกรรมการก ากับตดิตามดา้นนโยบายฯ และคณะกรรมการด าเนินงานตามนโยบายฯ เพื่อ

ตดิตามและน านโยบายเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็น ภาษาตา่งประเทศที ่๑ ไปสูก่ารปฏิบัต ิเชน่การก าหนด ผลการเรยีนรูค้ณิต-วิทย์  

คอมพิวเตอร ์และภาษาอังกฤษของผู้เรยีนของแตล่ะชว่งชัน้ ก าหนดมาตรฐานตวัชีวั้ดความส าเรจ็ การพัฒนาบุคลากร การประกันคณุภาพภายใน  การวิจยัและ

พัฒนา และก าหนดกรอบงบประมาณในการพัฒนาโรงเรยีนทั้งระบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามแนว นโยบาย เรือ่งการจดัการเรยีน

การสอนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็น ภาษาตา่งประเทศ ที ่๑ ข้อ ๒ -๕    (๕- ๑๐  มกราคม ๒๕๕๔) 

  ๒.สพฐ.และเครอืข่ายโรงเรยีน EIS สรา้งความเข้าใจกับผู้บรหิารโรงเรยีน/ เขตพื้นที่การศกึษา /คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง (๗- ๒๕ 

มกราคม ๒๕๕๔) 

๓. สพฐ. เครอืข่ายโรงเรยีนEIS และ มหาวิทยาลยั UIDS, Texas USA, สคบศ.และหน่วยงานทางการศกึษาอื่นๆรว่มกันพัฒนาผู้บรหิารโรงเรยีนตาม

เป้าหมาย**ให้มีภาวะผู้น าทางดา้นหลกัสตูรและการสอน ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การใชแ้ละบรหิารจดัการเทคโนโลยีและการวิจยัและพัฒนา 

เพื่อให้บรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการงานตา่งๆให้เป็นไปตาม KPI (๒๕มกราคม- ๒๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๔. สพฐ. เครอืข่ายโรงเรยีน EIS มหาวิทยาลยั UIDS, Texas USA และหน่วยงานทางการศกึษาอื่นๆพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะดา้นทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ีเทคนคิการสอนวิทย-์คณติ และคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาอังกฤษ  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน*** และการวิจยัและ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยจดัการพัฒนาเป็น๒ระดบั** คอืขัน้พ้ืนฐานและขัน้พัฒนาเป็น Trainers เพื่อประกันความเชือ่มั่นภายในก่อนการ

จดัการเรยีนการสอนในแตล่ะปีการศกึษา (๑ กมุภาพันธ-์ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔) 

๕. ผู้บรหิารโรงเรยีนด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน ประชาสมัพันธ์การรบัสมัครนักเรยีนใหม่ เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

รว่มกับครแูละผู้เกี่ยวข้อง (๒๐-๓๐มกราคม ๒๕๕๔) 

๖.โรงเรยีนด าเนินการและพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่ (ตลอดปีการศกึษา) 

๗.การนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นระยะย่างตอ่เน่ืองโดยระบบวัดและประเมินผลการเรยีนและการประกัน

คณุภาพภายในของสถานศกึษา (ตลอดปีการศกึษา) 

๘.การประเมินผลและก ากับตดิตามจากทีมพี่เลึย้งของเครอืข่ายและหน่วยนโยบายและสรปุผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาตอ่ไป (ทุกๆ ๓ เดอืน) 

 



รายละเอยีดประกอบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามกรอบแนวทางและระยะเวลาในการด าเนินงานเรง่ด่วนในปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 

ตัวชีวั้ดส าคญัของผลการด าเนินการ
(Key Performance Indicators: 
KPI) 

ปัจจัยส าคญัสูค่วามส าเร็จ (Key 

Success Factors: KSF) 

การด าเนินการ ( Implementation) กรอบระยะเวลาในการท างาน( Time 

Frame works) 

ด้านคุณลักษณะผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
๑.ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลกัสตูรแกนกลางของชาติ  

๒.ร้อยละของนักเรียน เรียนรู้เนื้อหา
สาระคณิต-วิทย์ ในระดบัประถมศึกษา
ดว้ยภาษาอังกฤษระดบัพ้ืนฐานไดใ้น
ระดบัดี 
๓.ร้อยละของนักเรียนสือ่สารดว้ย
ภาษาอังกฤษในวงศัพท์รูปธรรมและ
นามธรรมพ้ืนฐานไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ 

๔.ร้อยละของนักเรียนใชภ้าษาอังกฤษใน
ระดบัพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาและแสวงหา
ความรู้ไดอ้ย่างดี 
๕.ร้อยละของนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางดา้นการเรียนวิทย์-คณิต และ
ภาษาอังกฤษ จากการประเมินระดบัชาติ
สงูขึ้น(เทียบกบัรอบปีท่ีผ่านมา)  

๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าทาง
หลกัสตูรและการสอนและศรัทธาท่ีจะ
ด าเนินการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  

๒.มีกรอบหลกัสตูรโรงเรียนว่าดว้ยการ
จัดการเรียนการสอน คณิต วิทย์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาอังกฤษ  (รวมท้ัง ครู สือ่ อุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการหลกัสตูรท่ีมี
ประสทิธภิาพ) 
๓. ครูประจ าการปกติในสาขาวิชา
ดงักลา่วตาม ๒ มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนและ
กระตือรือร้นท่ีจะใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่
การสอน  

๔.ครูประจ าการปกติตามข้อ ๓ ไดรั้บการ
พัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 

 ๕.โรงเรียนมีระบบการศึกษา วิจัย และ

๑.ต้ังคณะกรรมการ ๒ คณะคอื  คณะกรรมการ
ก ากบัติดตามดา้นนโยบายฯ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามนโยบายฯ เพ่ือติดตามและน า
นโยบายเพ่ือน านโยบายเรื่องการจดัการเรียน
การสอนโดยใชภ้าษาอังกฤษเปน็  

ภาษาต่างประเทศที่  ๑ ไปสูก่ารปฏบัิติ เชน่
การก าหนด ผลการเรียนรู้คณิต-วิทย์  
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษของผู้เรียนของ
แต่ละชว่งชัน้ ก าหนดมาตรฐานตัวชีวั้ด
ความส าเร็จ การพัฒนาบุคลากร การประกนั
คณุภาพภายใน  การวิจัยและพัฒนา และ
ก าหนดกรอบงบประมาณในการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตามแนว นโยบาย 
เรื่องการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษเปน็  ภาษาต่างประเทศ  ที่ ๑ 

ข้อ ๒ -๕  
 ๒.สพฐ.และเครือข่ายโรงเรียน EIS สร้าง
ความเข้าใจกบัผู้บริหารโรงเรียน/ เขตพ้ืนท่ี

๕- ๑๐  มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

๗- ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

 



๖.ร้อยละของนักเรียนสามารถเสนอ
ความเห็นจากสถานการณ์สิง่แวดลอ้ม
ใกลตั้วในท้องถิน่ดว้ยภาษาอังกฤษได้
อย่างด ี

 

การประกนัคณุภาพภายในสูค่วามส าเร็จ 
(ประกนัไห้ไดว่้าครูตามข้อ ๔ จะท าการ
สอนเดก็สม่ าเสมอท่ัวถงึทุกคนเป็นไป
ตามกรอบหลกัสตูรท่ีสถานศึกษาก าหนด
ตามเงื่อนไขข้อ ๒ ข้างต้นและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง)  

๖.มีระบบประกนัคณุภาพภายนอก 

 ๗. เครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

๘.งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ
ตามข้อ ๑-๗ ข้างต้น(จะแสวงหาและ
สนับสนุนไดอ้ย่างไร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา /คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ท่ี
เกีย่วข้อง  
๓.สพฐ. เครือข่ายโรงเรียนEIS และ 
มหาวิทยาลยั UIDS, Texas USA, สคบศ.
และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆร่วมกนั
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามเป้าหมาย**ให้มี
ภาวะผู้น าทางดา้นหลกัสตูรและการสอน 
ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร การ
ใชแ้ละบริหารจัดการเทคโนโลยีและการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือให้บริหารจัดการหลกัสตูร
สถานศึกษา และก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการงานต่างๆให้เป็นไปตาม KPI  

๔.สพฐ. เครือข่ายโรงเรียน EIS มหาวิทยาลยั 
UIDS, Texas USA และหน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนๆพัฒนาครูผู้สอนให้มสีมรรถนะด้าน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
เทคนิคการสอนวิทย์-คณิต และคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษาอังกฤษ  การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน*** และการวิจยัและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน โดยจัดการพัฒนาเป็น๒
ระดบั** คอืขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนาเป็น 
Trainers เพ่ือประกนัความเชือ่มั่นภายใน
กอ่นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี

 

 
 

๒๕มกราคม- ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑ กุมภาพันธ์- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ด้านคุณลักษณะผู้เรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น 

๑.ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลกัสตูรแกนกลางของชาติ  

๒.ร้อยละของนักเรียน เรียนรู้เนื้อหา
สาระคณิต-วิทย์ ในระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นดว้ยภาษาอังกฤษระดบักลางได้
ในระดบัดี 
๓.ร้อยละของนักเรียนสือ่สารดว้ย
ภาษาอังกฤษในวงศัพท์รูปธรรมและ
นามธรรมระดบักลางไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่  

๔..ร้อยละของนักเรียนใชภ้าษาอังกฤษใน
ระดบักลางเพ่ือการศึกษาและแสวงหา
ความรู้ผ่านสือ่สิง่พิมพ์และสือ่เทคโนโลยี 
ไดอ้ย่างด ี

๕.ร้อยละของนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางดา้นการเรียนวิทย์-คณิตและ
ภาษาอังกฤษ จากการประเมินระดบัชาติ
สงูขึ้น 



๖.ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้าง
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และน าเสนอ
กจิกรรม/โครงงานจากสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มในประเทศดว้ยภาษาอังกฤษ
ไดอ้ย่างด ี

๗.ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสอบ
ผ่านวัดความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันสอบวัดผลทางภาษานานาชาติ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา  
๕.ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากร การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครนักเรียนใหม่ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมร่วมกบัครูและผู้เกีย่วข้อง  

๖.โรงเรียนด าเนินการและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศึกษา
โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่  
๗.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาเป็นระยะย่าง
ต่อเนื่องโดยระบบวัดและประเมินผลการเรียน
และการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  

๘.การประเมินผลและก ากบัติดตามจากทีมพ่ีเลึ้
ยงของเครือข่ายและหน่วยนโยบายและสรุปผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
 

*แนวทางการพัฒนาผู้บรหิาร 

๑.ต้ังคณะกรรมการจดัท าหลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนโดยประยุกต์ใชแ้นวทาง
หลกัสตูรพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียน
ดา้นภาวะผู้น าทางดา้นหลกัสตูรและการสอน  
ICEXCELL  ของ INNOTECH เครือข่าย
โรงเรียน EIS และของ UIDS, Texas, 

 

 

๒๐-๓๐มกราคม ๒๕๕๔ 

 
           

 

 

 ตลอดปีการศึกษา  
 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

ทุก ๓ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะผู้เรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
  ๑.ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลกัสตูรแกนกลางของชาติ  

 

๒.๑*ร้อยละของนักเรียน เรียนรู้เนื้อหา
สาระคณิต-วิทย์ ในระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(O-Net)ดว้ยภาษาอังกฤษ
ระดบัAdvanceไดใ้นระดบัดี 
๒.๒.**ร้อยละของนักเรียน เรียนรู้
เนื้อหาสาระคณิต-วิทย์และภาษาอังกฤษ 
ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย( V-
Net)ดว้ยภาษาอังกฤษระดบักลางไดใ้น
ระดบัดี 
๓.๑.ร้อยละของนักเรียนสายสามัญ



สือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษในวงศัพท์
รูปธรรมและนามธรรมระดบัAdvance

ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ 

๓.๒ ร้อยละของนักเรียนสายอาชพี
สือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษในวงศัพท์
รูปธรรมและนามธรรมระดบักลางได้
อย่างคลอ่งแคลว่ 

๔.๑ ร้อยละของนักเรียนสายสามัญใช้
ภาษาอังกฤษในระดบัAdvanceเพ่ือ
การศึกษาและแสวงหาความรู้ผ่านสือ่
สิง่พิมพ์และสือ่เทคโนโลยีท่ีมีอย่าง
หลากหลาย ไดอ้ย่างดี 
๔.๒ ร้อยละของนักเรียนสายอาชพีใช้
ภาษาอังกฤษในระดบักลางเพ่ือการศึกษา
และแสวงหาความรู้ผ่านสือ่สิง่พิมพ์และ
สือ่เทคโนโลยีท่ีมีอย่างหลากหลาย ได้
อย่างด ี

 

๕.ร้อยละของนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางดา้นการเรียนวิทย์-คณิตและ
ภาษาอังกฤษ จากการประเมินระดบัชาติ
สงูขึ้น 

๖.ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้าง
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และน าเสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA ผนวกกบั แนวนโยบายและกรอบผลการ
เรียนรู้ ก าหนดมาตรฐานตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ตามแนว นโยบายสอน “คณิต-วิทย์  
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ”  มาด าเนินการ พัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือข่ายตามเป้าหมาย โรง โดย
ร่วมมือกบัเครือข่ายโรงเรียน EIS และ UIDS, 

Texas, USA สถาบันพัฒนาครูและผู้บริหาร
การศึกษา(สคบศ)เพ่ือพัฒนาให้เป็น เป็น
วิทยากรแกนน าและพ่ีเลีย้ง  
๒.สพฐ.  เครือข่ายโรงเรียน EIS ร่วมกบั สคบ
ศ. จัดหาและประเมินศักยภาพของโรงเรียน
ต้นแบบเครือข่าย EIS เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้
ตามหลกัสตูรการพัฒนาผู้บริหารข้อ ๑  

๓.พัฒนาอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและทีม
บริหารประกอบดว้ยผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการและหัวหน้าโครงการ  
๔.สพฐ.จัดทีมประเมินผลสมรรถนะผู้บริหาร
หลงัจากฝึกอบรมโดยให้แต่ละโรงเรียน
น าเสนอแนวทางการพัฒนาและการบริหาร
หลกัสตูรสถานศึกษา สอน “คณิต-วิทย์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ”  โดยใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

๑ กมุภาพันธ ์– ๒๐ กมุภาพันธ ์
๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรม/โครงงานจากสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มท่ัวโลกและน าเสนอเผยแพร่
และแลกเปลีย่นผลงานระดบันานาชาติได้
อย่างด ี

๗.ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสอบ
ผ่านวัดความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันสอบวัดผลทางภาษานานาชาติ  

 

**การพัฒนาครปูระจ าการรว่มกับ
โรงเรยีนตามเป้าหมายโรง  

๑.สพฐ. และเครือข่ายโรงเรียน EIS และ 
UIDS, Texas, USA ร่วมกบัสคบศ.วางแผน
จัดท ากรอบ แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร
ฝึกอบรมครูแกนน าและครูผู้สอน และพัฒนา
ครูแกนน า การจัดหาพัฒนาสือ่การเรียนการ
สอนและเพ่ือให้สามารถไปด าเนินการจัด
ฝึกอบรมครูประจ าการเพ่ือให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน “คณิต-วิทย์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษโดยใช้
ภาษาอังกฤษ”  (โดยอาศัยแนวทางจากกลุม่
เครือข่ายโรงเรียน EIS , UIDS,Texas, 

USA หรือสถาบัน ELTC (มาเลเซยี) เป็นต้น    
๒.เครือข่าย EIS และ UIDS, Texas, USA 
พัฒนาระบบการใชเ้ครือข่ายอิเลคโทรนิคพ้ืน
ฐาน  เพ่ือเชือ่มโยงในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และให้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ และ
ก าหนดให้เป็นสว่นหนึ่งในการพัฒนาครู และ/
หรือสามารถพัฒนาให้เป็นระบบการอบรม
พัฒนาครู “คณิต-วิทย์ คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ”   โดยใชภ้าษาอังกฤษ  ขั้น

 
 
 
 

๒๐- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐- ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นผู้สอน 

๑.ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ในการสอนวิทย์-
คณิต คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้
อย่างด ี

๒.รัอยละของครูท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างดี 
๓. ร้อยละของครูสามารถพัฒนานวตก
รรมทางดา้นการจัดการเรียนการสอน
คณิต-วิทย์ คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่
ได ้

๔.ร้อยละของครูท่ีสามารถเข้าร่วม
กจิกรรมท่ีจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
และน าเสนอผลงานสอนระดบันานาชาติ



ไดอ้ย่างด ี

 

พ้ืนฐานไดโ้ดยตรง  
๓.สพฐ.และเครือข่าย EIS และ UIDS, 

Texas, USA ร่วมกบั สคบศ. พัฒนาผู้บริหาร
และครูแกนน าต้นแบบคณิต-วิทย์ คอมพิวเตอร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยใชภ้าษาอังกฤษ เพ่ือท า
หน้าท่ีพัฒนาผู้บริหารและครูท่ีท าหน้าท่ีเป็น 
Master Teachers ร่วมกบัผู้บริหารของแต่ละ
โรงเรียน โดยก าหนดเป็นภูมิภาค หรือ เป็น 
โซน( Zone)กลุม่โรงเรียนหรือระดบัชว่งชัน้ 
ขึ้นอยู่กบั บริบทของ โรงเรียน ตามความ
เหมาะสม  
๔.ใชวิ้ทยากรแกนน าต้นแบบ จาก ข้อ๓ 
ด าเนินการพัฒนาท้ัง ครู Master Teachers 

และครูประจ าการร่วมกบัผู้บริหารโรงเรียน 
ผ่านระบบเครือข่ายอิเลคโทรนิค ข้อ ๒  
๕.วิทยากรแกนน า ผู้บริหารโรงเรียน และ 
Master Teachers ประเมินผลการพัฒนา
ครูผู้สอนคณิต-วิทย์ คอมพิวเตอร์  และ
ภาษาอังกฤษโดยใชภ้าษาอังกฤษ  
๖. โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายฯและตามความพร้อมแต่ละบริบท
ของโรงเรียน  
๗. สพฐ. เครือข่ายโรงเรียน EISและ UIDS, 

 
 

๑- ๒๐ กมุภาพันธ ์๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ กมุภาพันธ-์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

๒๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ 
 
 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

 
 

มีนาคม- ตุลาคม ๒๕๕๔  
 

ดา้นผู้บริหาร  

๑.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์สามารถน า
โรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

๒.ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางดา้นหลกัสตูร  

และการสอน 

๓.ผู้บริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการ
สือ่สารและการบริหารจัดการไดด้ี  
๔.ผู้บริหารสามารถใชภ้าษาอังกฤษใน
การสือ่สารไดด้ี  
๕.ผู้บริหารสามารถจัดการบริหารจัดการ
โรงเรียนดว้ยระบบคณุภาพ 

 



Texas, USA ร่วมกบั สคบศ. ร่วมพัฒนา
ครูผู้สอนในระดบัมืออาชพี( Advanced 

Teachers) 

๘.หน่วยงานกลางประเมินผลการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาครูและหลกัสตูร
สถานศึกษา “สอนคณิต-วิทย์ คอมพิวเตอร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยใชภ้าษาอังกฤษ และ
ความกา้วหน้าในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายฯ เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป 

***การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
สพฐ. และเครือข่ายโรงเรียน EISก าหนดให้มี
คณะท างานพัฒนาสือ่การเรียนการสอนกลาง  

ร่วมกบัหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ และ
ด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางและข้อมูลส าหรับ
ให้โรงเรียนเลอืกใชใ้นการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนต่อไป 

 
 
 
 

๑-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ 
มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

๑๕  – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

 


