
แนวทางการดําเนินการ

โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(EIS)

1. หลักการและเหตุผล

! ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เข้าถึง

ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อม

เ พ่ื อสอดรั บกั บแนวทางASEAN  SOCIO-CULTURE  

COMMUNITY(ASCC)2009-2015 ในกฎบัตรสมาคมอาเซียน  

และเป็นที่ยอมรับกันว่าภาษาอังกฤษได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในยุคข้อมูล

ข่าวสาร  ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ

สื่อสาร!

! กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในการ

ศึกษา   (EIS : English  for  Integrated  Studies)  โดยเฉพาะใน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการ

เรียนสูงขึ้น    อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการใช้ภาษา

อังกฤษ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนซึ่งเป็นครูไทยที่

ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ !

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหาร  การจัดการ

เรียนการสอน  เสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหารโรงเรียน ครู

ผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ  ตลอด

จนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน  และเพ่ือเตรียมคนในชาติให้

มีความสามารถในการปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู  ่ “ประชาคม

อาเซียน”  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเป็นความสําคัญเร่งด่วน

เป็นอย่างยิ่ง   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เห็นความ



สําคัญของการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดโครงการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)  นอกจากจะ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมแล้วยังเป็นการ

เติมเต็มให้กับนักเรียนได้พัฒนา  เป็นศักยภาพ ด้านความรู้ความสามารถ

และทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  วัตถุประสงค์

! 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

ระดับสากล 

! 2.  เพ่ือสนับสนุนให้ครู  อาจารย์  และบุคลากรของโรงเรียน   ได้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

! 3.  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็ม

ศักยภาพ

! 4.  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการ

3.  เป้าหมาย

! 1.  ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับการสื่อสาร  ค้นคว้าศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

! 2.  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้รู้วิธีคิด  วิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา

ได้  มีจิตสํานึกต่อตนเอง ชุมชน  สังคม  และโลกมากขึ้น โดยใช้ภาอังกฤษ

เป็นสื่อกลาง

! 3.  โรงเรียนที่ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(EIS) เป็นต้นแบบในการ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ คณิตสาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

เป็นภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่นได้เป็นอย่างดี

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน



1.สถานศึกษาใดที่จะท ําการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูป

แบบEIS ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร นักเรียน การระดม

ทรัพยากร แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ อาคารสถานที่ และด้าน

การบริหารจัดการ  ในการจัดการเรียนการสอน และต้องมีการเตรี

ยมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าก่อนเปิด

ภาคเรียน

2.สถานศึกษาที่เปิดโครงการห้องเรียน EIS  ต้องเป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ปกครอง  และจัดทําเป็นโครงการพัฒนาวิชาการได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาและคณะกรรมการสถาน

ศึกษาของโรงเรียนตลอดจนผ ่านการประเมินจากศูนย ์ เครือ

ข่ายEISภูมิภาคที่สังกัด ตามลําดับ สําหรับสถานศึกษาใดที่

ต ้องการจัดทําโครงการEISแบบห้องเรียนพิเศษเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการและด้าน

อื่นๆให้สูงขึ้นจากมาตรฐานปกต ิ สามารถดําเนินการได้โดยให้

สอดคล้องกับ นโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นําเสนอขออนุมัติต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษา ตามหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษ

3.สถานศึกษาที่ต้องการเปิดโครงการ EIS ห้องเรียนพิเศษ ต้องเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อย 1 

ภาคเรียนก่อนปีการศึกษาถัดไป  

4.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ควรให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการตรวจสอบ และ

ทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพ

ของผู้เรียน ทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและจัดทําเป็นรายงานประจําปีเสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง



5. การจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน  EIS  

1.สามารถเปิดสอนได้ระดับก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา โดยจัดการ  

            เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 

เป็นภาษาอังกฤษโดย  

           ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  โดยคํานึง

ถึงบริบทของความเป็น

           ไทยผสมผสานความเป็นสากล

2.ครูผู้สอนเป็นครูไทยที่ผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์เครือข่าย EIS แห่ง

ประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

3.พัฒนาสื่อแบบเรียน แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา จัดหาสื่อ 

ICT เพ่ือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ

ภาษาอังกฤษ แก่ผู้เรียน

4.การวัดประเมินผล โรงเรียนดําเนินการตามระเบียบการวัดประเมินผล

หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้น

การประเมินตามสภาพจริง และประเมินทักษะ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอย่างต่อ

เนื่องเพ่ือทราบถึงความก้าวหน้า และเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียน

5.การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้องดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  มีผู้รู้ ผู้นิเทศจากหน่วยงานหรือ

องค์กรอื่นติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ

6.การรับนักเรียน

รับนักเรียนโดยใช้คุณสมบัติการรับนักเรียนปกติ ตามที่สํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด

2.งบประมาณ  การจัดการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา



สถานศึกษาสามารถจัดเก็บเงินค่าเล่าเรียน เงินรายได้สถาน

ศึกษาหรือการระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐ

จัดให้ได้ ตามแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทของโรงเรียน  ทั้งนี้ให้ยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  แต่รวมกันได้ไม่เกินห้องเรียนพิเศษที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ   เพ่ือบริหาร

จัดการบุคลากร สื่อ วัสด ุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ ให้

ครูและนักเรียนทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน  

พร้อมจัดตั้งกองทุน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการอย่าง

น้อย 3% ของจํานวนนักเรียนแต่ละปี

2.การติดตามประเมินผล

1.ประเมินผลก่อนดําเนินการ พัฒนาความพร้อมของทุกโรงเรียนเพื่อ

เปิดโครงการ

2.ประเมินผลระหว่างการศึกษาเพ่ือให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา

อันจะเกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ

3.ประเมินผลสิ้นปีการศึกษา 

-  ประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน

-  ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในโครงการและ

กับนักเรียนปกติ

        9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

       - สถาบันภาษาอังกฤษ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

     10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

! 1. นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ   มีความเชื่อมั่นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้



2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น

3. โรงเรียนที่จัดโครงการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(EIS) สามารถพัฒนาและ

เผยแพร่เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่นได้


