
โครงการสรา้งเสรมิความเข้มแข็งรปูแบบการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรโ์ดยใช้ ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(EIS)  

1. หลักการและเหตุผล 
       
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่พฒันาเยาวชนให้เข้าถึงความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสงัคมยุคเทคโนโลยี
และเตรียมความพร้อมเพือ่สอดรับ กบัแนวทาง ASEAN Socio- Culture Community 

(ASCC) 2009-2015 ในกฎบัตรสมาคมอาเซยีน  1 และ เป็นที่ยอมรับกันว่าภาษาอังกฤษได้มีการ
ใช้อย่างกว้างขวางในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารและการ
สือ่สาร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในการศึกษา ( EIS: English for 
Integrated Studies) โดยเฉพาะในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นกลยุทธในการ
ปรับเปลีย่นการเรียนของผูเ้รียนและวิธีสอนของครูได้อย่างมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางด้านการเรียนสงูขึ้น อีกทั้งพฒันาศักยภาพและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนครูไทยที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอนมาก่อนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสร้างความเขม้แขง็รูปแบบการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ( EIS) เมือ่วันท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๓ เห็นสมควร
ให้มกีารพัฒนาโครงการรูปแบบ EIS เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพและความแขม็แขง็ในการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน เสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร/ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางดา้นการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน   จึงไดจั้ดท าโครงการนี้ขึน้  
 2. วัตถุประสงค์ 

     1.     พัฒนาความสามารถทางดา้นเทคนิคและกระบวนการสอน ของครูวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่(EIS) 

      2.    สง่เสริมคณุภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ
ในหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

      3. สง่เสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนและศูนย์เครือขา่ยโรงเรียน EISให้มี
ความเขม้แขง็และคณุภาพมาตรฐาน   
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3. เป้าหมาย 
3.1 พัฒนาครูปฏิบัติการสอนทางดา้นเทคนิคและกระบวนการสอน ในกลุ่มสาระวิทย์-คณิต-
คอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ รูปแบบใหม่ จ านวน ๑๐,๐๐๐  คน  ภายใน
ปีงบประมาณ 2556 
3.2 พัฒนาประสทิธิภาพโรงเรียนและศูนย์เครือขา่ยโรงเรียนท่ี จัดการเรียนการสอน วิทย์-คณิตศาสตร์
รูปแบบ EIS ในหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานท้ังระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาจากโรงเรียนแกน
น า จ านวน250 โรง กระจายท่ัวภูมภิาคของประเทศ (รายช่ือแนบท้ายโครงการนี้) เพ่ือให้เป็นโรงเรียน
แกนน าเครือขา่ย EIS ในปีงบประมาณ 2554 พร้อมท่ีจะขยายเครือขา่ยในปีต่อไป  
3.3 พัฒนาครูพ่ีเล้ียงแกนน าจากโรงเรียนแกนน าเพ่ือท าหน้าท่ีพัฒนาเครือขา่ยและสง่เสริมการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ  EIS จ านวน 400 คน ในปีงบประมาณ 2554 
3.4 ขยายผลเครือขา่ยโรงเรียนรูปแบบ  EIS ไปสูโ่รงเรียนท่ีสนใจในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 1,000 
โรง และครบถ้วนทุกโรงปีงบประมาณ 2556   

4.  วิธีด าเนินด าเนินการ 
๑.น าเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

๒.แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการศูนย์ ประสานงาน และศูนย์โรงเรียน
เครือขา่ยภูมภิาคต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็รูปแบบการเรียนการสอนวิทย์-คณิตศาสตร์ รูปแบบ 
EIS 

๓.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางและมาตรการการด าเนินงานกบัโรงเรียนในโครงการและผู้เกีย่วขอ้ง  

๔.จัดฝึกอบรม สมัมนาปฏิบัติการครู/ผู้บริหารแกนน า EIS เพ่ือพัฒนารูปแบบการอบรมท่ี
เหมาะสมให้กบัครู/ผู้บริหารในกลุ่มเครือขา่ยโรงเรียน EIS และพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการนิเทศ
ติดตามและเป็นพ่ีเล้ียงครู/ผู้บริหารตลอดจนเช่ือมโยงเครือขา่ยและอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการตาม
รูปแบบท่ีเหมาะสม  

๔.ผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนน า ด าเนินการพัฒนาเครือขา่ยและปฏิสมัพันธ์เช่ือมโยงการเรียนรู้
กบั ครู นักการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในระดบันานาชาติเพ่ือพัฒนารูปแบบ EIS 

๕. พัฒนาสือ่ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ให้มี
ประสทิธิภาพ  

๖. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน EISและศูนย์เครือขา่ยEISภูมภิาคให้เป็นองคก์ร
รูปแบบใหมท่ี่ทันสมยัอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพ   

๗.จัดกจิกรรมทางวิชาการท้ังในระดบัภูมภิาค/ประเทศ/นานาชาติเพ่ือการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและผลผลิตของผู้เรียนในโรงเรียนเครือขา่ย ตลอดจน
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้สนใจโดยท่ัวไป (ในช่วงเดอืน มกราคม ของแต่ละปี)  



๘. ประกาศรับสมคัรโรงเรียนใหมท่ี่เขา้ร่วมโครงการท่ีสนใจและด าเนินการพิจารณาคดัเลือก
โรงเรียนท่ีมคีวามพร้อมตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีเหมาะสม และด าเนินการพัฒนาโรงเรียนใหม ่
ตลอดจนให้มกีารประเมนิผู้สอนเบ้ืองต้นและก าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม/ประเมนิผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 ๙ .ศึกษาวิจัยและประเมนิผลการด าเนินการของแต่ละโรงเรียนในเครือขา่ย EIS ตลอดจน
น าเสนอผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและผู้เกีย่วขอ้ง   
5. งบประมาณในการด าเนินการ  

๑. งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจากทางโรงเรียนจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดให้และเงิน
สนับสนุนเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายทางการศึกษาเพ่ิมเติมโดยอาศัยกระบวนการมสีว่นร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดท าเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษ/ และหรือห้องเรียนปกติ
ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่รูปแบบ EIS ตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  เพ่ือ
สง่เสริมสมรรถนะของผู้เรียนและครูทางดา้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ท้ังนี้ให้เป็นไปตามความพร้อม 
ความสมคัรใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้ความเห็นของสถานศึกษาโดยไมจ่ ากดัจ านวน
ห้องเรียนและสามารถท่ีจะระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง
ภายใต้ความสมคัรใจเพ่ือให้มคีณุภาพอาทิเช่น คา่จ้างครูต่างชาติเพ่ือมาสอนนักเรียนและเป็นพ่ีเล้ียงครูผู้สอน  
คา่เช่า คา่จัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์สือ่การสอน สือ่เทคโนโลยีท่ีรัฐมไิดจั้ดให้ คา่จัดกจิกรรมสง่เสริมกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดให้อาทิเช่นการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนนักเรียนกบัต่างประเทศ ส าหรับ
จ านวนเงินท่ีเกบ็ให้สอดคล้องกบัภาวะทางเศรษฐกจิและบริบทของรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน ฯลฯ แต่
ต้องไมส่งูกว่าโครงการห้องเรียนพิเศษท่ีทางสพฐ.ไดเ้คยก าหนดไว้แล้ว  

๒. จากการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเพ่ือด าเนินการ
ในกจิกรรมท่ีจ าเป็นต้องสนับสนุน สง่เสริมและประกนัคณุภาพ สมรรถนะของครูและผู้บริหาร/โรงเรียน
ศูนย์เครือขา่ยฯเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการจัดการเรียนการสนอรูปแบบ EIS 
ให้ไดม้าตรฐานสากล ท้ังนี้ให้เป็นไป ตามความเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ  
6. ผู้รบัผิดชอบ   

ส านักวิชาการและมาตรฐาน สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ  และส านักงานสง่เสริมประสทิธิภาพ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 ศุนย์โรงเรียนเครือขา่ย EIS แห่งประเทศไทย  

  

 

7. หน่วยงานและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 

 สสวท/สถาบันไรขิ่ง/สภาวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัย/สมาคมEIS แห่งประเทศไทย  



 

8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๖  

9. ผู้เสนอโครงการ   
 คณะกรรมการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งรปูแบบการเรยีนการสอน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โดยใช้

ภาษาอังกฤษ(EIS) ค าสั่งสพฐ.ที ่128/2553ลงวันที ่๑๓ ก.ย. ๕๓                              


