
EIS: การจัดการเรยีนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครไูทย เพ่ือเด็กไทยสู่สากล 
โดย สรุพงศ ์งามสม ผู้อ านวยการโรงเรียนสนุทรภู่พิทยา 

 19 กันยายน 2551 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

เป็นท่ียอมรับกนัว่า ภาษาอังกฤษได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านของการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Cenoz & Jessner , 2000) 

อดตีนายกรัฐมนตรี พลเอกสรุยุทธ์ จุลานนท์ ไดก้ล่าวไว้เมือ่วันท่ี 18 มกราคม 2550 ว่า 
“เยาวชนจ าเป็นต้องเรยีนรูแ้ละให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เราเข้าใจประเทศอ่ืน .ๆ.. ” 

ถึงแมว่้าไดม้กีารปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรการศึกษาของชาติในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือแกปั้ญหา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการคดิวิเคราะห์และเพ่ือสนับสนุนหลักการดงักล่าวกลับ
สง่ผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางดา้นการเรียนของนักเรียนท้ังในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา2546-2549 ในวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของประเทศ ต่ ากว่าทกุสาระวิชาและมี
แนวโน้มลดลงมาโดยตลอด   
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แต่โครงการ EP (English Program) หรือ MEP (Mini-English Program) ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางด้านการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนสูงกว่าหลักสูตรปกติอย่างชัดเจน          อีกทัง้นักเรยีน

เหล่านั้นยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษพูดสื่อสารได้เป็นอย่างดี (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
,2548, สรุพงศ์ งามสม, 2547) 

เมือ่วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทีส่ าคัญได้แก่แนวคิดหลักของการบูรณาการภาษาอังกฤษใน
หลักสูตร, การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนตามหลักสูตร, ครผูู้สอนและการพัฒนาครผูู้สอน  
อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการเรยีนการสอน  มีประเดน็ส ำคญัของปัญหำ
คอื  

1.     ครูต่ำงชำติท่ีเขำ้มำสอน   จะท ำอย่ำงไรเรำถึงจะไดป้ระโยชน์จำกภูมิปัญญำของเขำ 
และถ้ำเขำจำกเรำไปแล้วเขำยังเหลืออะไรไว้ให้เรำ ?    

2. แล้วจะท ำอย่ำงไรถึงกบัผู้ปกครองท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกจิไม่ดถึีงจะให้บุตรหลำนมี
โอกำสไดเ้รียนในโรงเรียนสองภำษำเหล่ำนั้นบ้ำง ? และ  
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 3. มีกำรพัฒนำหลักสตูรแบบสองภำษำแบบใดบ้ำง ท่ีครูคนไทยสำมำรถน ำไปออกแบบ
กำรสอนหรือผู้บริหำรสำมำรถน ำไปบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือแกปั้ญหำ 2 ขอ้ ดงักล่ำว
ขำ้งต้นไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ  

ดงันั้นโรงเรียนสนุทรภู่พิทยา (SPSS) จึงริเร่ิมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาในรูปแบบ
สองภาษาแนวใหมเ่มือ่ต้นปีการศึกษา 2548 โดยให้ช่ือว่า ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

(English for Integrated Studies: EIS) โดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือแกปั้ญหาดงัท่ี
กล่าวมาแล้วขา้งต้นและปรับปรุงสมรรถนะของครูคนไทยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอน ใน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ไดไ้มแ่ตกต่างจากครูต่างชาติท่ีสอน
ในโรงเรียน EP และMEP ของไทย โดยคาดหวังว่าจะไดรู้ปแบบหลักสตูรและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรการจัดการเรียนสองภาษาแนวใหมแ่ละแนวทางการอบรม พัฒนาครูไทยท่ีเคยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอนมากอ่นท่ีมปีระสทิธิภาพ  

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร EIS และการอบรมพัฒนาคร ูEIS 
1. น าแนวคดิการสร้า งสรรองคค์วามรู้ ( Constructivism)  ประยุกต์หลักทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ี

สองของคราเชน  (Krashen)และ แนวการจัดการศึกษาใน  ระดบัพ้ืนฐานของประเทศสงิคโปร์ในช่วง
ปีพ.ศ.2545-25 48  เพ่ือออกแบบหลักสตูร การเรียนรู้สองภาษารูปแบบ EIS  โดยยึดหลักการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นภาษาอังกฤษบูรณาการในเนื้อหาสาระท่ีเป็นแกนหลักในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  และแนวความเช่ือตามสมมติุฐานการเรียนรู้ส าหรับเดก็ (Pedagogy) 
โดยเช่ือว่าเดก็ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ( All Children can learn) ถ้าจัดสถานะการณ์ท่ีเหมาะสม  

2. รูปแบบการอบรมพัฒนาครู โดยใช้สมมติุฐานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  (Andragogy) ของโนวล์ 
(Knowles) ท่ีเช่ือว่าในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ท่ีดต้ีองไดรั้บความสนใจ เต็มใจ
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผนวกกบัการไดรั้บการเสริมสร้างเจตคติทางบวกอย่างต่อเนื่อง  

3. ใช้กระบวนการบริหารหลักสตูรแบบมสีว่นร่วมรูปแบบ PIL และการประกนัคณุภาพการ
บริหารแบบ Shewhart’s P-D-C-A Cycle (อ้างถึง สรุพงศ์,  2547)  และแนวคดิผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงตามแนวคดิของ Michael Fullan (2004)    
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กรอบ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร EIS  และการอบรมพัฒนาคร ู EIS 

 
หมายเหต ุ   PDCA   หมำยถึง P: Plan,    D: Do,   C: Check,   A: Act (Shewhart’s P-D-C-A Cycle 
อ้ำงอิงไว้ใน สรุพงศ์ งำมสม, 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการหลักสตูร
และวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา 

พัฒนาครูผู้สอนเดมิ 
น าไปใช้กับผู้เรียน โครงการ EIS  

-ผู้สอน ตรวจสอบโดยระบบวัดผลประเมินผลการเรียนและ  
- ผู้บริหารก ากบันเิทศติดตามผล โดย  Shewhart’s PDCA  Cycle 

สรุปผลการด าเนนิงานเปน็ระยะๆในเวลา 3 ป ี

เนือ้หาสาระหลักสตูรการอบรมพัฒนาครู
รูปแบบEIS 

-ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
-ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
- หลักสูตร รูปแบบ EIS 

-เทคนิคการสอนและการออกแบบบทเรียน
แบบ EIS 

- ฝึกปฏิบัติโดยใช้กลุ่มนักเรียนจริง 
 

A 

แนวทางการออกแบบหลักสตูรรูปแบบ EIS 

- ก าหนดผลการเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ 
- โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 
- หลักการแนวทางการจัดเนือ้หาสาระในแต่ละวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอน 
- ข้อเสนอแนะการจัดสือ่ในแต่ละช้ันป ี

- แนวทางการวัดประเมินผลการเรียน 
 

ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญจาก
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

C 

P 

D 
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การพัฒนาหลักสูตรรปูแบบ EIS  
ระยะเตรยีมการ 

การเตรียมการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ EIS เร่ิมต้นด าเนินการ
ทดลองใน  วิชาคณิตศาสตร์กบันักเรียนช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 ห้องเรียน 110 คน ท่ี
โรงเรียนสนุทรภู่พิทยาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2547 โดยใช้ครูภาษาอังกฤษซึง่ไดรั้บการ
เสริมแรงโดยให้ไปศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากปักกิง่ประเทศจีน2 สปัดาห์กอ่น
มาท าการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกบัผู้วิจัยเองโดยใช้หนังสอืคณิตศาสตร์จากประเทศสงิคโปร์ ใน
ระยะเวลา 2 เดอืนนักเรียนสามารถเรียนรู้ได ้มคีวามสขุต่อการเรียน ผู้ปกครองให้ความสนใจและ
สนับสนุน  อีกท้ังครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดงักล่าวได ้ 
การด าเนินการระยะที ่1 ปีการศึกษา 2548 

แผนผังแนวคิดการด าเนินงานระยะที ่1(ปีการศึกษา 2548) 
 

 
 

ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการหลักสตูร
และวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา 

น าไปใช้กับผู้เรียน โครงการEIS 
ม1, 2 และ 4 
 

-ผู้สอน ตรวจสอบโดยระบบวัดผลประเมินผลการ
เรียน และทมีบริหาร ก ากบันเิทศติดตามผล
(Coaching & Monitoring)  โดย PDCA Cycle 

สรุปผลการด าเนนิงานเปน็ระยะๆต่อผู้เกีย่วขอ้งตลอด
ปกีารศกึษา 2548 

อบรมครูผู้สอนคณิต  วิทย์ อังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์รูปแบบEIS  
-ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom 

English) 

- หลักการออกแบบหลักสูตร แบบ EIS 

-พัฒนาทักษะการสอนและการออกแบบ
บทเรียนแบบ EIS 

- ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับการสอนนักเรียนจริง 
 

ออกแบบหลักสตูรรูปแบบ EIS 

- ก าหนดผลการเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ 
- โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 
-แนวทางการจัดเนือ้หาสาระในแต่ละวิชาโดยเฉพาะ คณิต  วิทย์ 
อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
- เสนอตัวอย่างหนงัสอืประกอบการเรียนการสอนหลักในช้ันม. 
1, 2, 4-5 จากประเทศสงิคโปร์ 
-  ก าหนดแนวทางการสนบัสนนุสง่เสริมรูปแบบ EIS 

 - ก าหนดแนวทางการวัดประเมินผลการเรียน 
 

ตรวจสอบ สนบัสนนุและอบรมโดย
ผู้เช่ียวชาญจากโครงการหลักสูตร
นานาชาติมหาวิทยาลัยบรูพาและผู้วิจัย 
 

- เสริมทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษใหก้ับครูและนกัเรียน
โดยอาศัยจัดกิจกรรมกับเครือข่ายการศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศ(จีน และสงิคโปร์)และอาสาสมัคร
ต่างประเทศ 
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ผู้วิจัยไดด้ าเนินการน าเสนอโครงการรูปแบบ EIS ตามแผนผังแนวคดิขา้งต้น ต่อ
คณะกรรมการหลักสตูรและวิชาการและจัดต้ังคณะท างานเพ่ือปรับหลักสตูร มาตรฐานการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอน จัดวางตัวผู้สอนและเตรียมสมรรถนะผู้สอน จัดเตรียมสือ่อุปกรณ์การเรียน
การสอน และระบบวัดและประเมนิผลโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการใน 4 กลุ่มสาระวิชา คอื 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดบัช้ัน ม. 1 และม.4  หลังจากนั้นน า
ปรึกษาต่อผู้เช่ียวชาญและเสนอขออนุมติัหลักการของหลักสตูร ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ด าเนินการประชาสมัพันธ์ต่อผู้เกีย่วขอ้ง ในปีการศึกษา 2548 มนีักเรียนเขา้เรียนในม.1,2และ4 รวม
ท้ังสิน้  276 คน ไดรั้บการเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉล่ียรายละ 1,100 บาทต่อภาค
เรียนและเงินอุดหนุนจากองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดระยอง600,000 บาท เพ่ือด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพของครูดา้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอนร่วมกบัโครงการหลักสตูรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพาตลอดปีการศึกษา 2548 ตลอดจนสง่เสริมให้ครูไดพั้ฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนการสอนและจัดหาสือ่และอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักการ EIS ดงัใน
องคป์ระกอบส าคญัท่ีกล่าวต่อไปสง่ผลให้ผู้เรียนในโครงการรูปแบบ EIS มผีลสมัฤทธิ์ทางดา้นการ
เรียนภาษาอังกฤษสงูกว่านักเรียนปกติท้ังในระดบัช้ันเดยีวกนัและต่างระดบัช้ันอย่างชัดเจน อีกท้ัง
ผู้เรียนสามารถและกล้าท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษสือ่สารกบัชาวต่างชาติไดม้ากขึน้อย่างเห็นไดชั้ดเจน 
ผู้ปกครองสนใจให้การสนับสนุนและเอาใจใสต่่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS เป็นอย่าง
มาก ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เดมิท่ีไมเ่คยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่
การสอนมากอ่น ไดเ้รียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการสอนและการท างานปกติ
ในระยะเวลา 1 ปีสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ในวิชาเดมิไดเ้กอืบไม่
แตกต่างจากครูต่างชาติ (สรุพงศ์ งามสม,2549) 
การด าเนินการระยะที ่2  ปีการศึกษา 2549 เนื่องจากประสบปัญหาจากผู้เรียนสว่นใหญ่ท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มผีลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคอ่นขา้งอ่อน โดยเฉพาะพ้ืนฐานการอ่านออกเขยีน
ได ้ดงันั้นในปีการศึกษา 2549 ไดด้ าเนินการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS  ของ
โรงเรียนสนุทรภู่พิทยาให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้และให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและ
บริบทพ้ืนฐานการศึกษาของผู้เรียนโดย วิเคราะห์ผลการเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ   
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน   ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัแนวคดิ
หลักการEIS โดยบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาโดยเฉพาะวิชา คณิต  วิทย์ อังกฤษจากหนังสอื
ประกอบการเรียนการสอนระดบั Primary, N-Level, O-Levelและ A- Levelจาก
สงิคโปร์ให้สอดคล้องกบัพ้ืนฐานความรู้เดมิของผู้เรียน   เสริมกจิกรรมสนับสนุนสง่เสริมรูปแบบ
EIS เช่ือมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัต่างประเทศท้ังนักเรียนและครู  และเสริมมาตรการการติดตาม
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ผลในระบบการวัดประเมนิผลการเรียนทุก 2 สปัดาห์  ตามแผนผังแนวคิดระยะที ่2 (ปีการศึกษา 

2549- ภาคเรยีนที ่1/2550) ดังต่อไปนี้ 

 
 

นอกจากนั้นไดเ้ตรียมความพร้อมการขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบ EIS ไปสูร่ะดบั
การศึกษาช่วงช้ันท่ี1และ2 จึงขยายผลการด าเนินการร่วมกบัโครงการหลักสตูรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพาไปยังโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครระยอง 5 โรง โดยไดป้รับรูปแบบการอบรม
พัฒนาเตรียมความพร้อมครูผู้สอนกอ่นด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริงและน าเอาหลักการและ
องคป์ระกอบหลัก ของรูปแบบ EIS ตามผลงานการศึกษาวิจัยท่ีผู้วิจัยไดศึ้กษา กรณีศึกษาของ
โรงเรียนสนุทรภู่พิทยามาปรับเป็นหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ในช่วงช้ัน 1-2ให้สอดคล้อง
หลักสตูรการศึกษาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และไดด้ าเนินการไปใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนรูปแบบEIS ของเทศบาลนครระยอง ในนักเรียนระดบัช้ันป.1 และ ป.4 จ านวน 400 คน พัฒนา
อบรมครูผู้สอน ป. 1 และป.4 จ านวน 36 คน การประเมนิผลการด าเนินการโครงการฯโดยใช้หลัก 
CIPP โมเดล และท าการประเมนิผลผู้เรียนโดยใช้ขอ้ทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สือ่ ซึง่ไดรั้บการพัฒนาขอ้ทดสอบดงักล่าวจากทางโครงการเพ่ือท าการทดสอบกอ่นเรียน และหลัง

ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการหลักสตูร
และวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา 

น าไปใช้กับผู้เรียน โครงการEIS ม1, 
2,3 และ 4,5 และ 6(ภาคเรียนที่1/2550) 
 

-ผู้สอน ตรวจสอบโดยระบบวัดผลประเมินผลการ
เรียนและทมีบริหาร ก ากบันเิทศติดตามผล โดย  
PDCA Cycle 

สรุปผลการด าเนนิงานเปน็ระยะๆต่อผู้เกีย่วขอ้งตลอด
ปกีารศกึษา 2549แลภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2550 

พัฒนาครูผู้สอนคณิต  วิทย์ อังกฤษ 
และคอมพิวเตอร์รูปแบบEIS  
-พัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษการใช้
ภาษาอังกฤษในหอ้งเรียน และเทคนิคการ
สอนโดยการออกแบบบทเรียนแบบ EIS

เพ่ือสอนจริง 
-ปฏิบัติจริงโดยใช้กลุ่มนักเรียนจริง  

- พัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรรูป 
แบบ EIS  และเสริมโอกาสใหค้รูแกนน า
EISแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือขา่ยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

 

พัฒนาหลักสตูรรูปแบบ EIS 

- วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ 
- โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับแนวคิด
หลักการEIS โดยบรูณาการเนือ้หาสาระวิชาโดยเฉพาะวิชา 
คณิต  วิทย์ อังกฤษจากหนงัสอืประกอบการเรียนการสอนระดับ
Primary, N-Level, O-Levelและ A Levelจาก
สงิคโปร์ใหส้อดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
- เสริมกิจกรรมสนบัสนนุสง่เสริมรูปแบบ EIS 

 - เสริมมาตรการการติดตามผลในระบบการวัดประเมินผลการ
เรียนทกุ 2 สปัดาห ์
 

นเิทศติดตาม สนบัสนนุโดย
ผู้เช่ียวชาญจากโครงการหลักสูตร
นานาชาติมหาวิทยาลัยบรูพา 
 

- เสริมทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษใหก้ับครูและนกัเรียน
โดยอาศัยจัดกิจกรรมกับเครือข่ายการศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศ(จีน และสงิคโปร์)และอาสาสมัคร
ต่างประเทศ 
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เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษช้ัน ป.1 และ ป.4 ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2549  ซึง่ผลการด าเนินการอยู่ในระดบัด ี(สรุพงศ์ งามสม, 2550)  
การด าเนินการระยะที ่3  ปีการศึกษา 2550- ภาคเรยีนที ่1/2551  
 ไดบู้รณาการหลักสตูรรูปแบบ EISกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  โดย วิเคราะห์ผล
การเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ ปรับโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน  บูรณาการ
กระบวนการเรียนการสอนโดยน าเง่ือนไขคณุธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา
ประยุกต์ให้สอดคล้องกบัแนวคดิหลักการ EIS โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสตูรของ
โรงเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหัวใจของการพัฒนาและขยายผลไปยังกลุ่มวิชาอ่ืนๆเพ่ือเสริมทักษะ
พ้ืนฐานดา้นภาษาอังกฤษส าหรับกลุ่มนักเรียนอ่อน เสริมกจิกรรมสนับสนุนสง่เสริมรูปแบบ EIS 
และเสริมมาตรการในการก าหนด Rubricท่ีเน้นเง่ือนไขคณุธรรมลงในระบบการวัดประเมนิผลการ
เรียนตามสภาพจริงทุก 2  สปัดาห์  ดงัเช่นแผนผังแนวคดิระยะที ่ 3 (ภาคเรยีนที ่2/2550- ภาคเรยีนที ่
1/2551) ดงันี้ 

 

 
 

ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการหลักสตูร
และวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา 

น าไปใช้กับผู้เรียน โครงการ EIS 
ม1-3 และ 4-6 
 

-ผู้สอน ตรวจสอบโดยระบบวัดผลประเมินผลการ
เรียน 
-ทมีบริหารและทมีครูแกนน า  ก ากบันเิทศติดตามผล 
โดย PDCA Cycle 

สรุปผลการด าเนนิงานเปน็ระยะๆต่อผู้เกีย่วขอ้งตลอด
ปกีารศกึษา 2550-1/2551 

พัฒนาครูผู้สอนคณิต  วิทย์ อังกฤษ 
และคอมพิวเตอร์รูปแบบEIS  
-พัฒนาครูแกนน าใหเ้ป็นผู้อบรม 
-ครูแกนน าพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในหอ้งเรียน เทคนิคการสอนโดยการ
ออกแบบบทเรียนแบบ EIS เพ่ือสอนจริง
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- ครูแกนน าขยายผลหลักสูตรรูปแบบ  EIS  
ไปสถานศกึษาทั้งระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษาโดยท าหน้าที่เป็นทั้งผู้อบรมและ
พ่ีเล้ียงตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือขา่ย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

บูรณาการหลักสูตรรูปแบบ EISกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้+มาตรฐานผลการเรียนรู้ของชาติ 
- โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 
- บรูณาการกระบวนการเรียนการสอนโดยน าเง่ือนไขคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใหส้อดคล้องกับ
แนวคิดหลักการEIS โดยก าหนดเปน็กลยุทธใ์นการพัฒนาหลักสตูร
ของโรงเรียนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็หวัใจของการพัฒนาและขยายผลไปยัง
กลุ่มวิชาอ่ืนๆเพ่ือเสริมทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับกลุ่ม
นกัเรียนอ่อน 
- เสริมกิจกรรมสนบัสนนุสง่เสริมรูปแบบ EIS 

 - เสริมมาตรการในการก าหนดRubricทีเ่นน้เง่ือนไขคุณธรรมลงใน
ระบบการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงทกุ 2 สปัดาห ์
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นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2550 ไดข้ยายผลเพ่ือพัฒนารูปแบบ EIS ในช่วงช้ันท่ี 1-2 ใน

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง 2 จ านวน 20 โรงเรียนโดยการสนับสนุน
งบประมาณการอบรมพัฒนาครูตามรูปแบบ EIS ดงักล่าวจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระยอง 2 และ
ร่วมกบัโครงการหลักสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการพัฒนารูปแบบ EIS โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในระดบัช้ัน มธัยมศึกษา ปีท่ี 1และ4 ส าหรับวิทยากรการอบรม 
พัฒนาจากครูแกนน าท่ีเป็น Best Practices จากโรงเรียนสนุทรภู่พิทยา  
 ในปีการศึกษา 2551 ไดข้ยายผลรูปแบบ EIS ในทุกช่วงช้ัน มากกว่า 30โรงเรียนท้ังระดบั
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง จ านวน 24 โรงเรียนไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนจากองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดระยองจ านวน 2,500,000 บาท เพ่ืออบรมเตรียมความ
พร้อมของครู พัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
นอกจากนั้นยังได้รบัเชิญจากโรงเรยีน Beijing No.17 Middle School และ Beijing Ritan High 

School ซ่ึงเป็นโรงเรยีนทีมี่ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ไปบรรยายแนวคิดการจัดการเรยีนการสอน

รปูแบบ EIS ซ่ึงได้รบัความสนใจอย่างมาก 

ผลส าเรจ็ที่เกิดข้ึน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรยีนในทกุระดับช่วงช้ันหลักสูตรEIS สูงกว่า หลักสูตรปกติ และ

หลักสูตร EP และ MEP ดังกราฟแสดงเปรยีบเทยีบคะแนน  NT และ O-Net 
1.1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ีย NT วิชาภาษาอังกฤษนักเรยีนหลักสูตร EIS (SPSS, year 

2006-2007) มีค่าสูงกว่านักเรยีนปกติ (year2005) และสูงกว่าทกุโรงเรยีนในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
เดียวกันและสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของชาต ิ(NAT) 

Compare NT Eng,MS.3  2005-2007
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1.2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ีย O-Net วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรน์ักเรยีนหลักสูตร 
EIS (SPSS, year 2007) มีค่าสูงกว่านักเรยีนปกติ (year2006) และสูงกว่าทกุโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่

การศึกษาเดียวกันและสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของชาติ (NAT) อีกทัง้เกือบไม่แตกต่างจากโรงเรยีนยอด

นิยม (RYW) 
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Compare O-net with schools&National
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1.3 เปรยีบเทียบคะแนนเฉล่ีย NT ปีการศึกษา 2549 และ  2550วิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์สังคมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละวิชาภาษาอังกฤษนักเรยีนหลักสูตร  EIS 
(SPSS) มีค่าสูงกว่านักเรยีนหลักสูตรEP (MMV) 

Compare NT EP & EIS  
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  1.4 ผลสมัฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดบัประถมศึกษา
ของนักเรียนในโครงการหลักสตูร EIS เมือ่เปรียบเทียบกบักลุ่มนักเรียนในโครงการ EP และ MEP 
ไมแ่ตกต่างกนั   

ตารางเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนตารางเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน//หลังเรียนและหลังเรียนและ
คะแนนมาตรฐานคะแนนมาตรฐาน  ระดับระดับชั้นปชั้นป..๑๑

64.515.665.772555.754.35สาธิต

77.583.3345.95EP

72.0578.6334.65MEP

55.9537.566.883526.26บ้านปากคลอง

4823.3547.0825.79512.2วัดปากน้ า

72.813.7571.8315.1348.550.5วัดลุ่ม

86.8521.890.9621.6368.454.7วัดโขด

postprepostprepostpre

ภาษาอังกฤษ(100)วิทยาศาสตร์(100)คณิตศาสตร์(100)วิชา
โรงเรียน
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ตารางเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอ่นตารางเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอ่น//หลังเรียนหลังเรียน

และคะแนนมาตรฐานและคะแนนมาตรฐาน  ระดับชัน้ระดับชัน้  ปป..๔๔

17.1217.12--42.4842.48หลักสตูรปกติหลักสตูรปกติ

58.3158.3139.0239.0247.0647.0630.8930.8940.7240.7224.6624.66สาธิตสาธิต

66.8366.8344.6744.6745.1245.12EPEP

34.2234.2230.2430.2439.4839.4832.1732.1732.2232.2223.6623.66บ้านปากคลองบ้านปากคลอง

39.1039.1019.9819.9833.7233.7224.3224.3236.536.523.2623.26วัดปากน้ าวัดปากน้ า

66.8066.8025.2225.2252.5152.5125.4525.4554.754.723.6223.62วัดลุ่มวัดลุ่ม

51.2251.2231.0731.0741.3541.3528.428.440.9640.9628.9828.98วัดโขดวัดโขด
postpostpreprepostpostpreprepostpostprepre

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ(100)(100)วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์(100)(100)คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์(100)(100)วิชาวิชา

โรงเรียนโรงเรียน

 
  
2. ประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตร EIS สูงกว่าหลักสูตร EP เม่ือเปรยีบเทยีบจาก

ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย และปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ  
 

ข้อมูล 
โรงเรียน 

ระดับช้ัน 
  

Pretest*มิ.ย.2550 Posttest**มิ.ย.2551 ความ
แตกต่าง  
คะแนน
เฉล่ีย 

อัตราการเก็บ
เงิน 
สนบัสนนุ/ปี
(บาท) N X(40) SD Max Min N X(40) SD Max Min 

EIS ม. 1 32 13.69 3.03 23 9 32 18.88 3.87 26 13 5.19 4,000 

 EP 1 ม. 1 20 18.55 3.68 24 12 20 21.75 4.29 27 14 3.20 34,000 

EP 2 ม. 1 38 22.74 4.14 31 13 38 26.84 3.81 35 17 4.10 43,750 
 โรงเรียน 
ห้องพิเศษ  ม. 1 90 14.22 4.13 26 6 90 18.82 4.65 28 10 4.60 10,000 

EIS ม. 2 34 18.32 4.76 32 9 34 22.65 3.77 30 15 4.33 4,000 

EP1 ม. 2 31 16.87 4.64 28 7 31 21.64 4.03 32 16 4.77 34,000 

 EP2 ม. 2 46 26.26 3.71 36 19 46 27.97 3.96 36 16 1.71 38,750 
  โรงเรียน 
ห้องพิเศษ  ม. 2 79 17.73 5.15 27 8 79 20.03 4.49 29 9 2.30 10,000 

นักเรียน ม. 3 ทั้งประเทศ 196379 12.34 4.71 39 1 196379 12.34 4.71 39 1 0.00  
 
3.  องค์ประกอบคุณลักษณะและกระบวนการเรยีนรู้  รปูแบบหลักสูตร EIS ทีมี่ประสิทธิภาพเป็น
ดังนี้ 

(1)ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆแบบบูรณาการเน้นวิชา
คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นแกนหลัก  
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 (2)  การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ช่วงช้ันตามหลักสตูร  EIS ในแต่ละกลุ่มสาระเป็น
ผลมาจากการสงัเคราะห์มาตรฐานกลุ่มสาระและผลการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ันตามหลักสตูรการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานท่ีเป็นแกนกลาง  
 (3)  โครงสร้างหลักสตูร  EIS  มาจากการสงัเคราะห์แนวทางการจัดโครงสร้างเวลาเรียนและ
มาตรฐานตามขอ้ (2) ขา้งต้น  
 (4)  หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ EIS เน้นบูรณาการใน 3 หลักการคอื SSF 
(Short, Simple, Familiar) OK (Observing Knowledge) Model และ ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Methodology Model) ซึง่สรุปไดด้งัสมมติุฐาน (Assumptions) ของการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ ดงันี้        

      (4.1)  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาท่ีสองไดด้จีาก ภาษาแม ่ภาษาสญัลักษณ์ และ  
  สิง่แวดล้อมใกล้ตัว  

         (4.2)  การท่ีผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน  (Classroom English)  
                                           ปฏิสมัพันธ์กบัผู้เรียนมากเท่าท่ีจ าเป็นจะสง่เสริมให้ผู้เรียนคดิเป็น  

  ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาไดเ้ร็วขึน้  
                                  (4.3) ถ้าจัดให้ผู้เรียนไดรั้บการฝึกทักษะการอ่าน-เขยีนภาษาอังกฤษโดย 

กระบวนการทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์รูปแบบ OK 
Model จะสง่เสริมให้ผู้เรียนเรียนอ่าน-เขยีนภาษาและเขา้ใจ
ภาษาอังกฤษท่ีอ่านเร็วขึน้  

(4.4)  ถ้าจัดให้ผู้เรียนไดรั้บการฝึกทักษะและใช้ ระเบียบวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมใน  การวิเคราะห์และแกโ้จทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษจะสง่เสริมและเพ่ิมสมรรถนะในการ
เรียนและเขา้ใจภาษาอังกฤษ ไดง่้ายและเร็วย่ิงขึน้  

 (5)  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้องค านึงถึงพ้ืนฐานการอ่านออก
เขยีนได้(Literacy) ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และสมัพันธ์กบัองคป์ระกอบตามคณุลักษณะขอ้ (2)-(4) 
ขา้งต้นและการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน  (Classroom English) เช่ือมเนื้อหาบทเรียนของแต่ละ
วิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
 (6) สือ่หลักประเภทหนังสอืเรียนและหนังสอืประกอบการเรียนการสอนท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้ เน้นในสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากหลักสตูรการศึกษาของประเทศสงิคโปร์  
 (7) ระดบัความยากง่ายของภาษาอังกฤษให้ยืดหยุ่นสมัพันธ์กบัสือ่ท่ีเลือกใช้ตามขอ้ (6)  
 (8)  กระบวนการเรียนการสอนของครูเน้นปรับวิธีสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทักษะการเรียนรู้
หรือวิธีเรียน โดยยึดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ OK Model และระเบียบวิธีคดิทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนปลูกฝังเง่ือนไขคณุธรรมพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใน

Using Basic Skills for Scientific Method: Using Basic Skills for Scientific Method: 
Observing Knowledge (OK) ModelObserving Knowledge (OK) Model

ObservationObservation

Comparison

Transferring

Classification

InferringInferring

-Measure
-Compute

analyst

Accumulative 
Knowledge

(of old)

Hypothesis

Synthesis

constructional
knowledge

Using 
5 senses
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กระบวนการการเรียนรู้อันไดแ้กค่วามซือ่สตัย์ สจุริต ขยัน อดทน สามคัค ีและช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนั โดยใช้กระบวนการวัดและประเมนิผลการเรียนท้ังความประพฤติ พัฒนาการการเรียน 
พฤติกรรมการเรียน และขอ้ทดสอบควบคูก่นัไปในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและ
ประยุกต์ใช้  Shewhart’s P-D-C-A Cycle ก ากบันิเทศ ติดตามผลการสอน  
4.  การพัฒนาครไูทยทีมี่ประสบการณ์สอนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตรแ์ละ คอมพิวเตอรเ์ดิม
ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในวิชาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างจากครตู่างชาติ และ
พัฒนาโรงเรยีนรปูแบบ EIS  โดยมแีนวทางการอบรมพัฒนา ครูและพัฒนาโรงเรียนตามแผนผัง
แนวคดิการบริหารจัดการหลักสตูรแบบสองภาษาเพ่ือกระ จายโอกาสอย่างย่ังยืนบนวิถีชีวิตไทย
ขา้งล่างนี้ 
===== วางแผนผังแนวคดิการบริหารจัดการหลักสตูรแบบสองภาษาเพ่ือกระจาย  
โอกาสอย่างย่ังยืนบนวิถีชีวิตไทย === ท่ีนี่  
5. การพัฒนาหลักสูตร EIS อยู่บนพ้ืนฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ดงันี้ 

ความพอประมาณ  รปูแบบหลกัสูตร EIS เนน้การพฒันากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดย
อาศัยครปูระจ าการที่มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนวิชาเดิม ที่ผา่นการอบรมพฒันาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามรปูแบบEIS ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไทย  เป็นรปูแบบการพฒันา
หลกัสูตรที่ไม่สุดโตง่ จนสามารถกระจายโอกาสให้คนไทยทุกคน ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าถงึและ
เรยีนรู้ได้     
        ความมีเหตุมีผล  รปูแบบหลกัสูตรEIS เป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาการจัดการเรยีนการสอน ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิและการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรยีนโดยประยุกตห์ลกั ทฤษฎีการเรยีนรู้
ภาษาที่สองของเครเชน และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์อง
ประเทศสิงคโปรบู์รณาการกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของไทย โดยใช้หลกัการวัดและประเมินผลการ
เรยีนรู้ตามพรบ.การศึกษาชาต ิพ.ศ.2542ประยุกตก์ับ P-D-C-A Cycle ของ  Shewhart ในการพฒันา
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการบรหิารจัดการ จนเกิดการเรยีนรู้ในรปูแบบเชิงการศึกษาวิจัย  
  การมีภูมิคุ้มกัน รปูแบบหลกัสูตรEIS สรา้งครไูทยโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละ
คอมพวิเตอรท์ี่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มาพฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผา่นกระบวนการ
เรยีนการสอน จนเกิดความตระหนกั กระตอืรอืรน้และกระหายในการพฒันาทักษะ การแสวงหาและการเรยีนรู้
ไปในระหว่างการท างาน (On-the-Job Learning) สรา้งรปูแบบการจัดการความรู้และเครอืข่ายการเรยีนรู้เพือ่
พฒันาอาชีพและองค์กรของตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 

ภายใตเ้ง่ือนไขใช้ องค์ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรEIS โดยบูรณาการหลกั SSF, OK Model และ 
รปูแบบระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร ์(Methodological Mathematics Model) ผนวกกับหลกัทฤษฎีการเรยีนรู้
ภาษาที่สองในกระบวนการเรยีนการสอน ในเนือ้หาสาระวิชาที่เป็นสากลจากสื่อการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ สอดคลอ้งกับมาตรฐานสาระการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไทย 

ภายใตเ้ง่ือนไขเนน้ คุณธรรมปลกูฝงัในกระบวนการเรยีนการสอน  หลกัสูตร EIS น าคุณธรรมอัน
ได้แก่ ซือ่สัตย์ สุจรติ ขยัน อดทน สามัคค ีและแบ่งปัน/เสียสละ ไปสู่การปฏิบัตใินกระบวนการเรยีนการสอน
โดยใช้ระบบวัดและประเมินผลการเรยีนตามหลกัการใน พ.ร.บ.การศึกษาชาต ิพ.ศ.2542 มาส่งเสรมิและ
ควบคุมพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีนตามคุณธรรมที่ก าหนดอย่างตอ่เนือ่ง 
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Applying Shewhart’s Plan-Do-Check-Act Cycle System, Design by 
Ngamsom,surapong, (improving,May,2008) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ EIS 

-แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
-หลักการและองค์ประกอบส าคัญของหลักสตูรEIS 

- มาตรฐานการเรียนรู้ชาต+ิผลการเรียนรู้ EIS  
-แนวทางทางการออกแบบการสอน  เนือ้หาสาระ และสือ่
การเรียนการสอนEIS 

-ระบบการวัดและการประเมินผลประยุกต์เง่ือนไข
คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการทั่วไป  

เนน้กระบวนการมีสว่นร่วมระหว่าง 
ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนกัเรียน กรรมการ
สถานศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ, องค์กรและ/หรือ
สถาบันสนบัสนนุสง่เสริมทางการศกึษา  

 

พัฒนาเพ่ิมสมรรถนะครูผู้สอนประจ าการใน
ด้าน 
-ทกัษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
-ทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 

- เทคนคิการสอนและการออกแบบบทเรียนแบบ EIS 

- ฝึกปฏบัิติโดยใช้กลุ่มนกัเรียนทดลองและ/หรือกลุ่ม
นกัเรียนจริง 

- สนบัสนนุการจัดฝึกอบรม  เรียนรู้
ระหว่างท างาน(On- the Job-

Training (Learning)) 

- วิจัย และพัฒนา 
-จัดหางบประมาณและวางแนวทาง

สนบัสนนุ 
-สร้างขวัญ ก าลังใจ 
 

การก ากบันเิทศติดตามผล  

การประเมินผล  

น าไปใช้กบัผู้เรียน 

Do 

Act Act 

Check Check 

Do 

แนวนโยบายจดุเน้นการจดัการศึกษาของรัฐด้านภาษาอังกฤษ 

แผนงานสง่เสริมและสนับสนุนนโยบายดา้นภาษาอังกฤษจากหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบของรัฐ 
สถาบัน
สนับสนุน 
สง่เสริม
การ 
ฝึกอบรม  

Plan 

แผนผังแนวคดิการบรหิารจดัการหลกัสตูรแบบสองภาษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างยั่งยืนบนวิถีชวิีตไทย 

Plan 

การบริหารหลักสูตรรูปแบบ EISของสถานศึกษา 


