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การพัฒนาครูในทศรรษที่สองของการปฎิรูปการศึกษา 

     สุรพงศ์ 
งามสม 

                                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน
สุนทรภู่พิทยา 

                                                                  ประธานเครือข่ายโรงเรียน EIS แห่ง

ประเทศไทย 
                                                                                                  5 ธันวาคม  2552 

ในการพัฒนาครูในทศวรรษที่ผ่านมา(๒๕๔๒-๒๕๕๒)ของการปฎิรูปการศึกษา  เราพัฒนาทรัพยากรคนอันมี

ค่าท่ีจะเป็นเบ้าหลอมท่ีสมบูรณ์ของเยาวชน กล่าวคือ  ได้ครูช านาญการพิเศษมากมายกว่า ๓๐.๐๐๐ คน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนช านาญการพิเศษมากกว่า ๓๐.๐๐๐ คนและนักการศึกษาเช่นผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และ

รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษมากกว่า ๒,๖๐๐ คน อีกท้ังท าการยกระดับสถาบันฝึกหัดครูจาก

ระดับวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย จนเกือบจะพูดได้ว่ามีมหาวิทยาลัยเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย  แต่ทุกส่วนของ
สังคมต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า ผลการพัฒนาเยาวชนท่ีผ่านจากน้ ามือของพวกเขาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้

ไม่ถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการ อาทิเช่น คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาท่ีเป็นฐานการ
เรียนรู้(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ)ในระดับ ป. ๖ ม ๓ ม. ๖ อยู่ในเกณฑ์ต่ า ปริมาณการ

อ่านหนังสือน้อยมาก ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมศ.คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียนไม่พึงปรารถนาของสังคม เป็นต้น และอีก ๑๐ ปีต่อไปจะมีครูดีครูเก่ง(ในอดีต)เกษียณอายุราชการ

อีกไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน หรือเกือบประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ของครูในระบบท้ังหมด  

เมื่อพิจารณจากปรากฏการณ์ในสองด้านข้างต้นแล้ว จะเป็น
ผลลัพธ์ที่แปลกมากของระบบของการปฎิรูปการศึกษาของไทยที่
ผ่านมา กลุ่มของผู้จัดการศึกษาชั้นยอดได้รับประโยชน์สูง แต่ผู้รับ
การศึกษาโดยรวมได้ผลจากการด าเนินการต่ ากว่าที่คาดหวังไว้ 
ระบบการจัดการศึกษาของชาติต้องมีอะไรที่ผิดพลาด บกพร่อง 

และต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน    

 ประสบการณ์และการศึกษาท่ีข้าพเจ้าฝังติดอยู่กับวงการศึกษามาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี เป็นทั้งครูผู้ปฏิบัติการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา อีกท้ังเป็นผู้รับบริการทางการศึกษาไปพร้อมๆกันมาโดยตลอด เห็น

ข้อบกพร่องท่ีชัดเจนและขอฟันธงไปเลยว่า ส่ิงท่ีรัฐจ าเป็นต้องเร่งปฎิรูปแก้ไขโดยเร่งด่วนคือการพัฒนาครู ผู้บริหารท้ัง

สถานศึกษาและการศึกษา  และสถาบันการผลิตและพัฒนาครู  ท้ังในรูปแบบของปัจเจก(Individualize) และระบบ
โดยรวม(Systematic) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะเป็นเบ้าหลอมของเยาวชนในอนาคตครับ  จะท าอย่างไรให้คนเหล่านี้ถูก
ปลูกฝัง(Cultivate)และน า(Leading)การปฏิบัติท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้(Learning Process)โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุด จัดระบบกติกาท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้เขาร่วมสร้างนวตกรรมระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น  การ

สร้างสถานศึกษาต้นแบบร่วมกับสถาบันผลิตครู เพื่อพัฒนานวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการพัฒนาครูใน

ระบบ(ลักษณะOn-the-Job-training through learning (both structured trainning and self-learning) และพรัอม
กับการสร้างและปลูกฝังครูรุ่นใหม่  สร้างนวัตกรรมเชิงระบบพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ดังนั้นแนวคิดท่ีเป็นรูปธรรมสามารถด าเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ ในทศวรรษของการปฏิรูป

การศึกษารอบสอง( ๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยมีแนวทางดังรูปแบบต่อไปนี้  

1. แผนผังแนวคิดการปฏิรูปครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
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บายเพื่อให้๕องค์กรหลักของศธ.ขับเคลื่อน  

1.2 สร้างแรงจูงใจให้หน่วยปฏิบัติและผู้ปฏิบัติด าเนินการ  

1.3 พัฒนาระบบพัฒนาบริหารบุคคล/อ่ืนๆเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความภาคภูมิใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ และความ

เข็มแข็ง/ยั่งยืนในการปฏิบัติ 

2.1 ๕ องค์กรหลักเสริม/ปรับภาระกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในลักษณะเชิงนวัตกรรม  

3.1 หน่วยปฏิบัติด าเนินการตามเป้าหมายเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ  

3.2 สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างชุมชน/สังคม สถาบันฝึกหัดครูและสถานศึกษา  

 
 

2.  แผนผังการขับเคลื่อนเพื่อการสนับสนุนการปฏิรูป ตาม 1. ของ

หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป

ครู/ผู้บริหาร

2.หน่วยกลยุทธ์/
หน่วยงานหลัก(พิเศษ

เฉพาะกิจ)

3.หน่วยปฏิบัติ(ผ่าน
กระบวนการคัดเลือก+ 

ความสมัครใจ)

•พัฒนานโยบาย

•คัดเลือกหนว่ยปฏบิัติ/
พัฒนาระบบ สร้าง
แรงจูงใจ และกฎกติกา

• Training, Monitoring & 
Researching

• Evaluating , Morality& 
Public Relation

•โรงเรยีน/สถานศึกษา/ 
ผู้บริหารและครู
แบบอย่าง

•สถาบันฝึกหัดครู



 

3. การพัฒนาระยะเร่งด่วน  
 
3.1 น าครูท่ีมีวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มบทบาทให้ท าหน้าท่ีครูพี่

เลี้ยงของครูประจ าการและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครูใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาเพื่อยกระดับครู

ประจ าการ  
3.2 คัดเลือก ครูท่ีมีวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ท าหน้าท่ีวิทยากร

แกนน าในการอบรมพัฒนาครู 
3.3 เลือกสถานศึกษาท่ีผู้บริหารท่ีมีความมุ่งมั่นพัฒนาและเป็นผู้น าโรงเรียนทางด้านหลักสูตรและการสอน

( Curriculum and Instructional Leadership) หรือท่ีผู้บริหารมีวิทยฐานะชี่ยวชาญ ให้ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพื่อการพัฒนาครูแนวใหม่ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  

3.4 คัดเลือกโรงเรียนจากโรงเรียนดี ๕๐๐ โรงตามแนวนโยบายโรงเรียนดีสูสากลของกระทรวงศึกษาเพื่อ
พัฒนานวตกรรมรูปแบบการอบรมครูแนวใหม่ร่วมกับสถาบันผลิตฝึกหัดครู  

3.5 สร้างระบบและกติกาส าหรับครูพันธ์ใหม่พื่อจูงใจให้คนดีและเก่งมาเป็นครู อาทิเช่นสนับสนุนส่งเสริม
คนดีเก่งท่ีจบปริญญาตรีสาขาต่างๆ (โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอรื) มา

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบเร่งรัด ๑ ปีโดยให้เงินเดือนระหว่างฝึกอบรม ผู้ท่ีผ่านการประเมินและ
ทดสอบจากการฝึกอบรมและการทดสอบ ให้ก าหนดอัตราเงินตามสมรรถนะส าหรับกลุ่มเหล่านี้ใหม่ 

เช่นปรับระบบเงินเดือนตามความก้าวหน้าในอาชีพแบบก้าวกระโดดในระยะ ๕ ปีแรกของการท างาน 

สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  

แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน ตาม
แนวนโยบาย การยกระดับโรงเรียนดีระดับสากล ๕๐๐ 

โรง  “สอนคณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ” 

โดยสุรพงศ์ งามสม 

สพฐ. อาชีวะศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน-  ปรับภาระกิจ
หน่วยงานบริหารย่อยท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนและกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการให้
สถานศึกษา( วิทยาลัยอาชีวะ 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด

ท้องถิ่น)อย่างแท้จริง

สป- ปรับบทบาท
ภาระกิจเฉพาะของส

คบศ.และ

กคศ.เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน

สกศ + สอศ-
คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพัฒนาครู
และผู้บริหาร
สถานศึกษา



ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 
เนื่องจาก นโยบายในการยกระดับโรงเรียนดี ระดับสากล โดยจัดสอนคณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ ของฯพณฯ 

รมว.ศธ.  (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมีเงื่อนไขว่า  ทุกโรงเรียนต้องจัด และจัดจ านวนห้องเรียน  และระดับชั้น ได้
ตามความสมัครใจและความพร้อมในบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนั้นโปรดพิจารณาประเด็นไปสู่การด าเนินการตาม

นโยบาย ดังนี้ 

บริบทของสพฐ. ในการคัดเลือกโรงเรียนดี ๕๐๐ โรง (กล่าวง่ายๆคือบริบทของ
โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมของประเทศไทย) น่าจะเป็นดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ในรอบปีท่ีผ่านมา(๒๕๕๑)อยู่ในกลุ่มสูงของประเทศ (เด็กเรียนดี)  

๒. ผลการประเมินจากสมศ.ในระดับดี (ผลการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา(๒๕๔๙-๒๕๕๑)ดี โดยมีมาตรฐาน

ด้านผู้เรียนดี การบริหารจัดการดี และครูผู้สอนดี)  

๓. สภาพบริบททางกายภาพของโรงเรียนพร้อม(ความพร้อมของการสนับสนุนจากชุมชนท่ีเข้มแข็ง อาคารสถานที่

อุปกรณ์ และเทคโนโลยีพร้อม ครูครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ)  

ข้อเสนอแนะที่ควรตรวจสอบบริบท 

๑. ทุกโรงเรียนใน ๕๐๐ โรง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน O-Net ท้ัง ม. ๓ และ ม. ๖ ท่ีผ่านมาของ

ตนเองย้อนหลัง ๓ ปี ( ๒๕๔๙-๒๕๕๑) โดยเปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติของแต่ละปี (ดัง

ตัวอย่างในภาคผนวก) (และข้อมูลนี้จะสามารถประเมินได้ว่าท่ีผ่านมาผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าและ/หรือ

ด าเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนนั้นๆ มากน้อยเพียงใด)  

๒. โรงเรียนเหล่านั้นจัดโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือโปรแกรมพิเศษ อื่นๆ เช่น EP, MEP, IEP, EIS  เป็นต้น มา

ก่อนหรือไม่ 

๓. ใช้ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษหรือไม่? 

๔. จะระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจากผู้ปกครองด้วยความสมัครใจ หรือไม่? และมากน้อยเพียงใด?  เพราะต้องจัดการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสูงกว่าท่ีรัฐก าหนด    

เงื่อนไขของความส าเร็จ 

๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าทางหลักสูตรและการสอนหรือไม่? (กล่าวคือผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาท่ีจะ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบหรือไม่ หรือว่าต้องท าเพราะนายส่ัง)  

๒. มีกรอบหลักสูตรโรงเรียนว่าด้วยสอนคณิต-วิทย์ด้วยภาษาอังกฤษหรือไม่  

๓. ใครเป็นผู้สอนนักเรียน ครูประจ าการปกติหรือจ้างครูต่างชาติ  
๔. ถ้าเป็นครูประจ าการปกติมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหรือยัง (กล่าวคือพัฒนาครูเหล่านั้นสอนดีมี

ประสิทธิภาพหรือไม่?) ถ้าเป็นครูต่างชาติมีคุณวุฒิและ/หรือประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนหรือไม่  

๕. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสู่ความส าเร็จหรือไม่? กล่าวคือ มั่นใจหรือไม่ว่าครูเหล่านั้นจะท าการสอนเด็ก

สม่ าเสมอทุกคนเป็นไปตามกรอบหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนดตามเงื่อนไขข้อ ๒ ข้างต้น  

๖. มีเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังในและนอกประเทศเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรยนรู้และบริหารจัดการหรือไม่  
๗. มีระบบประกันคุณภาพภายนอกหรือไม่( หน่วยนโยบายจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อ ๕ เป็นข้อเท็จจริง)  

วิธีด าเนินการ 



๑. วางกรอบผลการเรียนรู้ ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแนว นโยบาย “สอนคณิต-วิทย์ ด้วย

ภาษาอังกฤษ” 

๒. ท าความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา  

๓. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน**ให้สามารถวางกรอบหลักสูตรสถานศึกษา และก าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการหลักสูตร**ให้เป็นไปตาม ๑ 

๔. กระบวนการพัฒนาครูผู้สอน** เพื่อประกันความเชื่อมั่นภายในก่อนการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้มี

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย /วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง  

๕. การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  

๖. การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและทีมงานการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน 
และวิจัยพัฒนา 

๗. จัดเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังในและนอกประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การจัดการความรู้  
๘. การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นระยะทุกสองสัปดาห์อย่าง

ต่อเนื่องโดยระบบประกันคุณภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  

๙. การประเมินผลและก ากับติดตามจากหน่วยนโยบายและสรุปผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาต่อไป  

การประเมินผลด าเนินการ  

๑. จะประเมินความก้าวหน้าด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร?  

๒. จะประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนอย่างไร?  

 

**  การพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู(ประจ าการ) เสนอแนวทาง

ดังน้ี 

การพัฒนาผู้บริหาร 

๑. ประยุกต์ใช้แนวทางหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียนด้านภาวะผู้น าทางด้านหลักสูตรและการ
สอน  ICEXCELL  ของ INNOTECH ผนวกกับ แนวนโยบายและวางกรอบผลการเรียนรู้ ก าหนดมาตรฐาน

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแนว นโยบายสอน “คณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ”  มาด าเนินการ พัฒนา

ผู้บริหารโรงเรียน ๕๐๐ โรง โดยใช้วิทยากรแกนน าท่ีสถาบันพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษาได้ด าเนินการ

ไปแล้ว ๒ รุ่น เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (ระยะเวลาด าเนินการ ๑-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓) คณะท างานควร

ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจาสพฐ.ส่วนกลาง ผู้แทนผู้บริหารจากโรงเรียน๕๐๐ โรงท่ีมีภาวะผู้น าทางด้าน

หลักสูตรและการสอน จ านวน ๕คน ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนคณิต-

วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน ๕ คน ผู้อ านวยการสถาบัน สคบศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา 

และรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเสศ เป็นต้น  

๒. จัดหาและประเมินศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบอาทิเช่น โรงเรียน นานาชาติ  EP,  MEP,  IEP,  EIS, เป็น

ต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารข้อ ๑ (ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐- ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๓)คณะท างานอาจเป็นชุดเดียวกันกับข้อ ๑  

๓. พัฒนาอบรมผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 

๔.  กระทรวงศึกษาธิการจัดทีมประเมินผลสมรรถนะผู้บริหารหลังจากฝึกอบรมโดยให้แต่ละโรงเรียนน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สอน “คณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ”  เพื่อเป็น



การประกันคุณภาพในขั้นตอนท่ี ๑ (ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

คณะท างานอาจเป็นชุดเดียวกันกับข้อ ๑  

 

การพัฒนาครูประจ าการร่วมกับโรงเรียนตามเป้าหมาย ๕๐๐ โรง  

๑. หน่วยงานส่วนกลาง วางแผนจัดท ากรอบ แนวทางการพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
“คณิต-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ”  โดยอาศัยแนวทางจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน EIS หรือสถาบัน ELTC 

(มาเลเซีย) เป็นต้น จัดหาส่ือวิทย์-คณิต ต้นแบบอาทิเช่น หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน ข้อ

ทดสอบ ส่ือประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ เป็นต้นและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ

พัฒนา (ระยะเวลาด าเนินการ ภายในมกราคม ๒๕๕๓) จัดให้มีคณะท างานประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจาก

สพฐ.ส่วนกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกอบรมจากสถาบันภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติหรือ

สถาบันอุดมศึกษา ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ช านาญการสอน คณิต-วิทย์ด้วยภาษาอังกฤษจากโรงเรียน 

๕๐๐ โรง จ านวน ๖ คนหรือตามความเหมาะสม หรือ โรงเรียนอื่นท่ีจัดการเรียนการสอนคณิต-วิทย์ด้วย

ภาษาอังกฤษ จ านวน ๖ คนหรือตามความเหมาะสม  

๒. พัฒนาระบบการใช้เครือข่ายอิเลคโทรนิคพื้นฐาน  เพื่อเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครู และ/หรือสามารถพัฒนาให้เป็น

ระบบการอบรมพัฒนาครู “คณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ”  ได้โดยตรง (ระยะเวลาด าเนินการภายใน 

มกราคม ๒๕๕๓) 

๕. หน่วยงานส่วนกลาง พัฒนาวิทยากรแกนน าต้นแบบคณิต-วิทย์ เพื่อท าหน้าท่ีพัฒนาครูท่ีท าหน้าท่ีเป็น 

Master Teachers ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละโรงเรียน โดยก าหนดเป็นภูมิภาค หรือ เป็น โซน( Zone)

กลุ่มโรงเรียนขึ้นอยู่กับ บริบทของ โรงเรียน ตามความเหมาะสม (ระยะเวลาด าเนินการ ๑- ๒๐กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓) คณะท างานอาจเป็นชุดเดียวกันกับข้อ ๑  

๓. ใช้วิทยากรแกนน าต้นแบบ จาก ข้อ๓ น ากรอบหลักสูตรการพัฒนาครูให้ “สอนคณิต-วิทย์ เป็น

ภาษาอังกฤษ”  ด าเนินการพัฒนาท้ัง ครู Master Teachers และครูประจ าการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 

ผ่านระบบเครือข่ายอิเลคโทรนิค ข้อ ๒ (ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๓)  

๔. วิทยากรแกนน า ผู้บริหารโรงเรียน และ Master Teachers ประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอนคณิต-วิทย์ เป็น

ภาษาอังกฤษ  ภายในระยะเวลา ๒ เดือน(ระยะเวลาด าเนินการ เสร็จก่อนส้ินเดือน เมษายน ๒๕๕๓)  

๕. หน่วยงานกลางประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและหลักสูตรสถานศึกษา “สอนคณิต-

วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ”  (ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน เมษายน ๒๕๕๓)  

งบประมาณ  ใช้ งบประมาณ พัฒนาครูตาม งบSP2 ผนวกกับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในโครงการ 

พื้นฐานแนวคิดและเอกสารอ้างอิงที่น ามาสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น  

๑.   ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรณรีศึกษารูปแบบ EIS(๒๕๕๑) และคู่มือประกอบการฝึกอบรมครู EIS (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) 

(๒๕๕๒)โดย สุรพงศ์ งามสม และ เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษแบบพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บทเรียนและความส าเร็จ โดย ความร่วมมือ
ของสาขาการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการปฏิรูปเพื่อสุขภาวะคน

ไทยท้ังมวล(ปศท) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส)                                                                                   

๒.  How The World’s Best-Perfoming School Systems Come Out on Top โดย Sir Michael Barber 
McKinsey & Comapy ประกอบกับเอกสารแปลรายงานเรื่อง  “ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลกขึ้นมาสู่ความ

เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นได้อย่างไร?” โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   



๓. กรอบหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนคณิต -วิทย ์เป็นภาษาอังกฤษ  ETeMS จากสถาบัน ELTC ประเทศ
มาเลเซีย 

๔. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยหลักสูตร  LEARNTECH ICeXCELS 
ของ SEAMEO INNOTECH ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ) โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา(สคบศ) ( ๒๕๕๒) 

 

 


