
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสู่สากล 
1. หลักการและเหตุผล 

อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวไว้เมื่อวันท่ี18 มกราคม 2550ว่า 
“...เยาวชนจ าเป็นต้องเรียนรู้และให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจ
ประเทศอื่นๆ...” 1      ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าภาษาอังกฤษได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในโลก
ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร แต่ก็เป็น
ที่ยอมรับกันว่าสภาพการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ยัง
ไม่สามารถที่จะท าให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนที่จบปริญญาตรี  ที่สอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลจากการทดสอบวัดมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(GAT) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550 มี
แนวโน้มลดลง2 

 ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษารูปแบบ English Program(EP) จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูง แต่ประชาชนโดยทั่วไปไม่
สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และตามที่ส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษแต่พบว่าจากการประเมินครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจ านวน113,937 คน มีจ านวนครูที่อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมให้ได้มาตรฐานระดับ A ถึง 92.73% 3 ซึ่งส่งผลต่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ
ให้มีคุณภาพและขยายทั่วถึงในท้องถิ่นได้ในปัจจุบัน แต่จากผลการศึก ษาวิจัยจากการจัดท า
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(English 
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for Integrated Studies: EIS)ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ร่วมกับโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาและกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง สามารถส่งผลต่อการพัฒนา
ครูผู้สอนที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนมาก่อนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อบูรณาการ
ในการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี เกือบเทียบเคียงครู
ต่างชาติในโรงเรียนสองภาษารูปแบบ EP อีกทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างไปจากกลุ่มนักเรียนสองภาษารูปแบบ EP4   โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาร่วมกับส านักงานเขต
พื้นที่ระยอง ๒ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ขยายแนวคิดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  EIS ไปยัง
โรงเรียนต่างๆตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และพัฒนาครูผู้สอนประจ าการให้มีสมรรถนะที่สามารถ
สอนในวิชาดังกล่าวด้วยภาษาอังกฤษได้ จากการศึกษาวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีความกล้าและ
กระตือรือร้นในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ดังกล่าวอีกทั้งและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโครงการEIS 

ดีขึ้นกว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ผู้บริหารและทีมงานเอา
ใจใส่ นิเทศติดตามผล  เข้าถึง ใช้เครือข่ายทีมนิเทศของ  EIS ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบEIS  กลับส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างชัดเจน5   

ผลของการด าเนินการโครงการ EIS ดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนต่างๆในสังกัดสพฐ. และ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมด าเนินการและพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้รูปแบบ  

EIS จนปัจจุบันมาจ านวนในโครงการทั้งสิ้น 48 โรงเรียน6 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอน เสริมสมรรถนะ

การใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนแนวทาง ASEAN 

Socio- Culture Community(ASCC) ในกฎบัตรสมาคมอาเซียน 7 จึงได้จัดท า
โครงการน้ีขึ้น 
 2. วัตถุประสงค์ 
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     1.     พัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคและกระบวนการสอนของครูโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษแนวใหม่ 

      2.    ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่ายในโครงการฯให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน   
3. เป้าหมาย 

3.1 พัฒนาครูปฏิบัติการสอนทางด้านเทคนิคและกระบวนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ
แนวใหม่ จ านวน 200 คน 
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนที่จัดการเรียนการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 32 โรง กระจายทั่วภูมิภาค
ของประเทศ (รายชื่อแนบท้ายโครงการน้ี) เพื่อให้เป็นโรงเรียนแกนน าเครือข่าย EIS  
3.3  พัฒนาครูพี่เลี้ยงแกนน าจากโรงเรียนแกนน าเพื่อท าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS จ านวน 70 คน 
3.4 ขยายผลโรงเรียนเครือข่ายEIS ไปสู่โรงเรียนที่สนใจในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 200 
โรง โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด   

4.  วิธีด าเนินด าเนินการ 
๑.น าเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๒.จัดประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการการด าเนินงานกับโรงเรียนในโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓.จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการครูแกนน าEIS เพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมที่เหมาะสม
ให้กับครูในกลุ่มโรงเรียน EIS และพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการนิเทศติดตามและเป็นพี่เลี้ยงครู
ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายและอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการตามรูปแบบที่ก าหนด  

๔.ผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนน า ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง
การเรียนรู้กับ ครู นักการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อพัฒนา
รูปแบบ EIS  

๕.จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการและผลผลิตของผู้เรียนในโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ
โดยทั่วไป(ในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน ของแต่ละปี) 

๖. ประกาศรับสมัครโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการที่สนใจและด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนตามแบบฟอร์มและขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้แนบท้ายโครงการน้ีในแต่ละปี และ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนใหม่โดยประยุกต์ตามวิธีการด าเนินงานตามขั้นที่ ๒-๓ ข้างต้น ตลอดจน



ให้มีการประเมินผู้สอนเบื้องต้นและประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนตามรายละเอียดแนบท้าย
โครงการน้ี  

 
๗ .ศึกษาและประเมินผลการด าเนินการของแต่ละโรงเรียนในเครือข่าย EIS ภายใต้

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย EIS และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนน าเสนอผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง  
(ในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี) 
5. งบประมาณในการด าเนินการ 

๑. งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจากทางโรงเรียนจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้
และโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้แต่
ละโรงเรียนจัดท าเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและครูทางด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อม ความสมัครใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ภายใต้ความเห็นของสถานศึกษาโดยไม่จ ากัดจ านวนห้องเรียนและสามารถที่จะระดม
ทรัพยากรเพื่อมาสนับสนันกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครองภายใต้ความสมัครใจ
เพื่อให้มีคุณภาพอาทิเช่น ค่าจ้างครูต่างชาติเพื่อมาสอนนักเรียนและเป็นพี่เลี้ยงครูผู้สอน  ค่าเช่า
อุปกรณ์สื่อการสอนเทคโนโลยีที่รัฐมิได้จัดให้ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่
นอกเหนือจากรัฐจัดให้อาทิเช่นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนกับต่างประเทศ จ านวนเงินที่เก็บ
ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและบริบทของรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ฯลฯ แต่ต้องไม่สูง
กว่าโครงการห้องเรียนพิเศษที่ทางสพฐ.ได้เคยก าหนดไว้แล้ว 

๒. ขอการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ด าเนินการในกิจกรรมที่จ าเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและประกันคุณภาพ สมรรถนะของครูและ
ผู้บริหารเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการจัดการเรียนการสนอรูปแบบ
EIS ให้ได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามความเหมาะสมในแต่ละปี  
6. ผู้รับผิดชอบ 

         สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 โรงเรียนเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย 
 นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  

7. หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 โครงการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 โครงการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 สถาบัน ELTC มาเลเซีย 



8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๒- ๒๕๕๔ 

9. ผู้เสนอโครงการ                               
นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาและ  

ประธานเครือข่ายครู EIS แห่งประเทศไทย 
  นายวิโรจน์ บ ารุง                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

ดร. มาโนช กล้องเจริญ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี  

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียน EIS  

 ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสู่สากล 

 น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและหลักสูตรโรงเรียน  
 ผู้บริหารน าเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 น าเสนอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติและเพื่อเป็น

ข้อมูลรายงานต่อสพฐ. เพื่อพิจารณาด าเนินการในขั้นต่อไป 
 จัดโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละช่วงชั้นให้ชัดเจน  
 จัดตารางสอน และก าหนดรายชื่อหนังสือแบบเรียนที่น ามาใช้กับผู้เรียน  
 ครูจัดท าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียน  

 โรงเรียนต้องจัดให้มี Pretest ก่อนด าเนินการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ต้องระบุการใช้ภาษาอังกฤษสื่อในการจัดการเรียนการสอน  
 ปรับปรุงการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 ประเมินผู้เรียนเป็นระยะๆ โดยใช้ข้อทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
 ประเมินผลการเรียนปลายภาคและPosttest 

ข้อก าหนดของการเข้าร่วมเครือข่าย EIS 

 โรงเรียนต้องสมัครใจและเขียนใบสมัครและสามารถด าเนินการลงนามตามบันทึกท าความ
เข้าใจ(MOU)กับทางเครือข่ายEISและสพฐ.ได้ 

 ต้องมีข้อมูลความสมัครใจของครู และการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและแผนการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 ขอความเห็นชอบโครงการEISต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 



 ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินจาก Mentors ตามที่เครือข่าย 
EIS ก าหนด 

 น าเสนอความพร้อมที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
เปิดสอนล่วงหน้า 1 ภาคเรียน 

 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/หรือขออนุมัติแล้วแต่กรณี 
 ต้องได้รับการประเมินติดตามผลจากสพฐ.และ/หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการประกัน

คุณภาพมาตรฐานภายใน ๓ ปีนับแต่เปิดการด าเนินโครงการ 
 ครูผู้สอนต้อง 

ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ ส าหรับโรงเรียนในโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ของ เครือข่าย EIS 

ด้านการบริหารจัดการ 
-มีการจัดโครงสร้างการบริหารและการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
และเผยแพร่ท าความเข้าใจในองค์กร 
-มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร EIS ของโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเน่ือง  
-มีการก าหนดนโยบายมีความชัดเจน บุคลากรในองค์กรเข้าใจ 
-มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
-มีการจัดหางบประมาณและการวางแผนการใช้จ่ายเงินและสอดคล้องกับแผนงานปฏิบัติการ  
-มีการพัฒนาครูมีความต่อเน่ืองมุ่งสู่ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของโครงการ EIS 
-การให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในโครงการ EIS 
-การประเมินติดตามผลการด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  EIS โดย วงจร 
PDCA 
  (-มีการจัดท าแบบทดสอบนักเรียน ป1, ป 4 ม.1 และม. 4 
  -แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน 
-แบบสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-การทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)  
ด้านการเรียนการสอน 
-โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนEISก าหนดชัดเจนมีการก าหนดผลการเรียนแต่ละช่วง
ชั้นในแต่ละกลุ่มสาระและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระตามช่วงชั้นตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
- การจัดวางตัวบุคคลและตารางสอนชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย  



-ก าหนดการสอนและการวางแผนการสอนรายสัปดาห์/รายคาบสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
EIS ที่ก าหนด 
-ด าเนินการสอนตามแผนที่ก าหนด มีการสรุปผลการสอนเป็นระยะๆ   อย่างต่อเน่ือง 
-การวัดผลและประเมินผลทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สอดคล้องตามแผนการสอนที่ก าหนดตลอดจนตัดสินผลการเรียน 
-การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (ดูสภาพบรรยากาศในห้องเรียน หรือในโรงเรียน หรือการใช้แหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และ ดูหนังสือและสื่อประกอบเรียนอื่นๆเป็นต้น) 
-การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนEISในชั้นเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยวงจร PDCA 
-การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้EIS เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
-การนิเทศติดตามผลการสอนโดยสม่ าเสมอต่อเน่ือง 
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมEISทั้งในและนอกชั้นเรียนตามโอกาสต่างๆเช่นพูดทักทายกับครูที่ปรึกษา 
ประจ าวิชา พูดหน้าเสาธง,เสียงตามสาย กิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมอาสาสมัคร,มัคคุเทศก์ฯลฯ เป็นต้น
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
-จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการด าเนินการโครงการ  EIS 
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
-ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบและเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและแนวทางของโครงการ  EIS 
-ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการด าเนินการโครงการ  EIS ทั้งด้านการเงินและอ่ืนๆ 
-ผู้ปกครองรับทราบผลการด าเนินการของโครงการ  EIS 
-ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ EIS เช่น เป็นกรรมการในโครงการ 
EIS, เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน, ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นฯลฯ 
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ EIS 
 

การประเมินความพร้อมของโรงเรียน EIS โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
หน่วยเหนือขึ้นไป 

โดยเจตนาของโครงการ EIS เน้นที่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
พื้นฐานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนและพัฒนาสมรรถนะของครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการสอนได้ ดังนั้นการเมื่อสถานศึกษาท าเร่ืองเสนอขึ้นมาเพื่อความเห็นชอบจากเขตพื้นที่
การศึกษา โดยบทบาทของเขตพื้นที่ฯเพื่อรับทราบการด าเนินการพัฒนากระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าเป็นไปตามเจตนารมย์ของหลักสูตรแกนกลาง
และพระราชบัญญัติการศึกษาหรือไม่ มีสิ่งใดที่เขตพื้นที่ฯหรือหน่วยเหนือจะให้ข้อเสนอแนะหรือ
การสนับสนุนเพื่อเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา จึงควรที่จะน าข้อมูลจาก



ข้อเสนอการเข้าร่วมเครือข่ายEIS และขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนที่ได้เสนอเป็น
แนวทางไว้ข้างต้นน ามาพิจารณาในการประกอบให้ความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติตามแต่กรณี 


