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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนา
ประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program :EP) ของสถานศึกษาภายในเขตจึงต้ องมีรูปแบบการจั ดเฉพาะที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยการวิจัยพัฒนาแบบผสานวิธี 4 ขั้นตอน 1) ติดตามผลการจัดเชิงลึกด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและ
ประเมินผลการจัดและศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 2) ดำเนินการ
สร้างรูปแบบด้วยการประชุมปฏิบัติการและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ, เชิงปริมาณ
3) ทดลองปฏิบ ัติการตามรูป แบบในสถานศึกษาเป้าหมายและประเมินผลการทดลองปฏิบัติการและหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ และ 4) ปรับปรุงรูปแบบ ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ และ
นำเสนอรูป แบบที ่เ หมาะสมและเป็ น ไปได้ ตามลำดับ พบว่า รูปแบบการจั ดการเรีย นการสอน English
Program ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นรูปแบบข้อความ (Semantic
Model) 4 ส่ว นประกอบ 60 ข้อกำหนด: ส่ว นหลักการ 5 หลักการ ส่ว นเป้าหมาย 5 วัตถุประสงค์ 10
เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ส่วนแนวทาง 15 แนวทาง และส่วนกลไก 5 กลไก 5 เงื่อนไขความสำเร็จ และ 5 แนว
ทางการใช้ร ูป แบบ โดยส่ว นหลักการยึด แนวคิด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล จัดเป็น
การศึกษาทางเลือก เรียนรู้คู่ขนานสองภาษา เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศเป็นสากลและความเป็นไทย โดยส่วนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เน้นการจัดเป็น Intensive
English Program (IEP) มีหลักสูตร ครู สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม วิธีการสอน/การจัดการที่ได้ มาตรฐาน และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมายสู่ 5 มาตรฐานคุณภาพ: มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ มาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการของพื้นที่
และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ส่วนแนวทางเน้นการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วม
การเรียนการสอนเชิงรุกด้วยการปฏิบัติจริง บูรณาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ และประเมินและรายงาน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PSA) และข้อตกลงการประเมิน
(TOR) ส่วนกลไก ใช้คณะกรรมการ IEP และคู่มือ แผนปฏิบัติการ แผนการสอน ทีมงาน IEP เครือข่าย PLC
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน และระบบสารสนเทศการจัด IEP ที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการจัด
ภายใต้ 5 เงื่อนไขความสำเร็จสำคัญคือ ค่านิยมการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ความพึงพอใจและร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องของทั้งครูและผู้เรียน
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู และการประกัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถปรับใช้ได้จริงในการจัด EP ในสถานศึกษาให้สนองความต้องการการพัฒนากำลังคนในเขต
พัฒนาพิเศษ EEC และการพัฒนาเชิงพื้นที่
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
การสอน EP ในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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Abstract
The EEC is a special investment area for Thailand economic development and Thailand
4.0 that could be accessed by high competency in English language manpower, promoted by
the special appropriate EP model. So this research aimed to develop the appropriate English
program model for school to promote high English language competency students for the
EEC. The research performed by mixed method in 4 cresearch steps: 1) To follow up and
assess EP school quality and EP development need, 2) To build and evaluate learning
management model appropriateness, 3) To perform constructed learning management model
and evaluate model’s practical, efficiency and effectiveness, 4) To Improve, evaluate model
using possibility and propose school appropriate and possible EP Model. Data were collected
by questionnaire, interview, observe, focus group and workshop with 13 self- constructed
research tools. The quantitative data were analyzed by inductive analytic method and the
qualitative data were analyzed with the package computer program and the frequency,
percentage, mean, standard deviation, PNI, Mo-Md and QD were statistical analysis.The
research found that the appropriate English program model for school in the EEC Area (EPECC)
was a semantic model, composed of 4 main components: Concepts, Goals, Methods and
Learning Management Mechanism, with 60 specifications: Concept; 5 concepts of learning
and teaching English; as international language, as alternative education, as bilingual
education, as communicative language and learning for the excellent and international
standard. Goals: 5 Objectives, 10 Goals and 10 Indicators focus on Intensive English Program
(IEP) and to meet 5 quality standard; Basic Education Curriculum standard, Foreign Language
Learning Area standard, English for Learning standard, English for the EEC standard and English
for International standards. Methods: 15 methods of learning management focused on
systematic and result based management, active and integrate learning, standard learning
activities and resources, evaluate for continuous based on PSA and TOR. Mechanism: 5
promotion mechanism; IEP management committee, IEP operation handbook, plan, teaching
plan and assessment tools, IEP team, IEP PLC and IEP information system, and 5 success
condition; correct learning value, goal oriented stakeholder cooperation, continuous English
skill improvement, and teaching quality assurance. This learning management model can be
applied for the EP Promotion in school for strengthening manpower English language
competency in the EEC.
Keywords: learning management model, learning management on Ministry of Education
curriculum in
English (English Program: EP), EP school in the EEC.
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บทนำ
ในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ คนในสังคมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต การปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องเตรียมคนในชาติ
ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้น พัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นทักษะใหม่
ที่จำเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ที่สำคัญคือ ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (วิจารณ์
พานิช . 2555 : 18-19) : สมเกีย รติ ตั้งกิจวานิช น์ (2556 : 13) : Kay K. 2012 ; อ้างถึงใน วรพจน์
วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตฤกษ์.2556 : 40-43) การจัดการศึกษาจึง เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้จักคิด
เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ซึ่งปัจจัยที่จำเป็นอย่าง
ยิ่งสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก และมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
ของคนไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ ประทศไทยได้ให้ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อเนื่อง
มาโดยตลอดแต่ประสิทธิผลของการเรียนการสอนหรือความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยกลับมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0
การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของพลเมืองจึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557 : 1-6) โดยกำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) เป็นกรอบความคิดหลั ก
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียน
การสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และกำหนดนโยบายขยายโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในหลาย ๆ
รูปแบบทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ถือ
เป็นการศึกษาทางเลือก สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยยึดหลักความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ภาษาไทย ศิ ล ปะไทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย และถื อ เป็ น นโยบายสำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เป็นการศึกษาทางเลือก ในการยกระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้สูงขึ้น
แม้กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งกำหนดนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมาโดยตลอด แต่ผลการดำเนินการในระยะที่ผ่านมา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการดำรงชีวิต การทำงานและการเรียนรู้ ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยในภาพรวมยังไม่ สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และจาก
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ข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออก ซึ่งครอบคลุมสถานศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวั นออก
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 พบว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ ขาดการใช้ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพื้นที่มาใช้
ในการกำหนดมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังไม่เข้มข้นพอในการพัฒนาความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนถึง ระดับการใช้ภาษาที่เป็นสากล รวมทั้งไม่ได้เน้นการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังไม่มีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เป็นการเฉพาะ สำหรับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับสากลในการดำรงชีวิต การทำงาน เป็นพื้นฐานในการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพั ฒนากำลังคนเพื่อการพัฒ นา
เชิงพื้นที่ ที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เอื้อ
ต่อการทำงานและการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างแท้จริง
ด้วยความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งเพื่อการดำรงชีวิต การทำงานและ
การศึกษาต่อ ความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนากำลังคน
ตามความต้องการในพื้นที่ ประกอบกับยังไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนและการ
พัฒนาเชิงพื้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการเฉพาะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จึงกำหนด
ดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขึ้น เพื่อใช้
เป็ น สารสนเทศสำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตอบสนองนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ
ดังนี้
2.1 เพื่อติดตามประเมินผลและศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.2 เพื่อสร้างและประเมิน ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.3 เพื่อทดลองปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติการตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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2.4 เพื่อปรับ ปรุง ประเมิน ความเป็นไปได้ และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วิธีดำเนินการวิจัย
ดำเนินการวิจัยพัฒนาแบบผสานวิธีใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ติดตามประเมินผลและศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาอังกฤษในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเชิงคุณภาพ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ด้วย CIPPI
Model และศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดด้วยวิธีเชิงประมาณ ดำเนินการติดตามผลเบื้องต้น
โดยการสำรวจ โดยใช้แบบสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย Google Form และติดตามผลการจัดเชิงลึ ก
ในสถานศึกษาเป้าหมาย 5 แห่งด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตและ
การสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญ 15 คน
กลุ่มผู้บริหารและครูในสถานศึกษา และผู้แทนกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนั กเรียน รวมทั้งสิ้น 75 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะแบบอุปนัย(Inductive analysis)ประเมินคุณภาพการจัดเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
รวมจำนวน 400 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น ± ๕ ใช้แบบสอบถามประเมินผลการ
จั ด การเรี ย นการสอน English Program ของสถานศึ ก ษา ด้ ว ย CIPPI Model ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย พั ฒ นาขึ ้ น ใช้ เ อง
เป็นเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารสถานศึกษาตอบและส่งคืน
ด้วย Google Form วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติในการวิเคราะห์ และศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการการพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนแยกเป็น กลุ่ มผู้ น ำชุม ชนและท้ อ งถิ่ น กลุ่มผู้บริ ห ารและครู ในสถานศึก ษาที่ รั บผิ ดชอบการจั ด
กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป จำนวนรวม 400 คน ใช้แบบสอบถามประเมิน
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน EP ตามความต้องการในการพัฒนากำลังแรงงาน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถาม
ให้ตัว อย่างตอบและส่งคืนด้วย Google Form และการจัดส่งให้ตัวอย่างตอบและรับคืนด้วยตนเองผ่าน
สถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI) เป็นสถิติในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึ ก ษาธิ การเป็น ภาษาอัง กฤษสำหรับ สถานศึ กษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
ดำเนินการสร้างรูปแบบด้วยการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม เป็นแทนผู้นำ
ชุมชนและท้องถิ่น ผู้แทนผู้บริหารและครูผู้สอนที่รับผิดชอบ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
รวมจำนวน 20 คน ใช้แบบปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน EP สำหรับสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นเครื่องมือการวิจัย สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบด้วยฉันทามติของผู้ร่วมประชุม
และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวตอบและรับคืนด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ใช้ค่าคะแนนรวม และค่าร้อยละเป็นสถิติในการวิเคราะห์
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบ ประเมินการปฏิบัติการใช้รูปแบบ ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบ หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ และประเมินความพึงพอใจของผู้
ร่วมปฏิบัติการตามรูปแบบ ดำเนินการทดลองปฏิบัติการและประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใน
สถานศึกษาเป้าหมาย 5 แห่ง 1 ปีการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมทดลองปฏิบัติการเป็นกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนกลุ่มทดลอง และผู้ปกครองจำนวนไม่แน่นอน เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ประเมินการปฏิบัติการตามรูปแบบ เป็นกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนที่รับผิดชอบ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป จำนวนรวม 40 คน ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการปฏิบัติการตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบประเมินให้กลุ่มเป้าหมาย
ตอบและรับคืนด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นสถิติในการวิเคราะห์ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบและหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ กลุ่มเป้าหมายผู้ประเมินเป็นกรรมการสถานศึกษา/ผู้ แทนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ และครูฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รวม 40 คน (ประเมินร่วมกับ PLC) ใช้แบบสอบถามประเมินผลการทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบ ระหว่าง
การปฏิบัติการ 3 ฉบับ และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบหลังการปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบโดยให้กลุ่มเป้าหมายผู้ประเมินทำการ
ประเมิน และรับคื น ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบเป็นสถิติในการวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ E1/E2 = 80/80 และเกณฑ์ประสิทธิผล ≥ .50 และประเมินความพึ งพอใจของผู้ร ่ว ม
ปฏิบัติการตามรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนชุมชน กลุ่มผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครอง และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ร่วมปฏิบัติการรวม 400 คน ใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการร่วมปฏิบัติการตามรูปแบบเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบและรับคืนด้วยตนเอง (ผ่านสถานศึกษา) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้อยละเป็นสถิติในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบ ประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ และนำเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบด้วยการการประชุมปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมปฏิบัติการปรับปรุง รูปแบบเป็นแทนผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ผู้แทนผู้บริหารและครูผู้สอน
ที่รับผิดชอบ ผู้แทนนักเรียนและผู้ปกครองและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องทั่วไปรวมจำนวน 20 คน ใช้แบบปฏิบัติการ
ปรับปรุงรูปแบบเป็นกรอบการปฏิบัติการ วิเคราะห์ และสรุปผลการปฏิบัติการด้วยข้อสรุปที่เป็นฉันทามติของ
ผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการ ประเมินความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่พัฒนาขึ้ นไปใช้
จริงในสถานศึกษากลุ่ม ตัว อย่างเป็น กลุ่ มกรรมการสถานศึ กษาและผู้นำชุมชน กลุ่มผู้บริห ารและครู ใ น
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไปในพื้นที่ กลุ่มละ 100
คน ใช้แบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้เ ป็นเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการจัดส่งแบบสอบถามให้ตัวอย่างตอบและส่งคืนด้วย Google Form และการจัดส่งให้ตัวอย่างตอบและ
รับคืนด้วยตนเองผ่านสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความต่างของฐานนิยมและมัธยฐาน (Mo-Md) และค่าพิสัยควอไทล์ (QD)
เป็นสถิติในการวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ความสอดคล้องที่เป็นฉันทามติของความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ที่ค่า Mo-Md ไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 และนำเสนอรูปแบบเป็นรูปแบบข้อความ เป็น
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เหมาะสม คือ สอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับค วาม
ต้องการในการพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC เป็นรูปแบบที่ปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลการวิจัย
1. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีจำนวน 20 แห่ง จัดเป็นหลักสูตร EP MEP IEP หรือ EBE อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายตามความพร้อมของสถานศึกษา มีจุดอ่อนสำคัญคือ สถานศึกษายังไม่ได้นำนโยบายหรือข้อมูล ความ
ต้องการของผู้ป กครองและท้องถิ่น มาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดโครงการและการพัฒนาหลักสูตร
ขาดกลไกประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียนยังไม่สะท้อนความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน EP ของสถานศึกษาในเขต EEC ในภาพรวมมีคุณภาพ
ในระดับมาก มีจุดแข็งที่สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายนอกหลากหลาย จัดโครงสร้างหลักสูตรตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนไปพัฒนาศักยภาพตนเองทั้ง
ในและต่างประเทศ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดในภาพรวมในระดับมาก โดยมีความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนการดำเนินการ
มีส ื่อ เครื่องมือ อุป กรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และจัด การเรียนการสอนแบบเข้มข้น จากมากไปหาน้อย
ตามลำดับ และมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตามองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 3 อันดับแรก
ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูและประสิทธิภาพการสอนของครูเพื่อการพัฒนา การจัดเตรียม
ความพร้อมของครู สื่อ หนังสือเรียน แบบฝึกปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และการใช้ข้อมูลความต้องการจำเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากมาก
ไปหาน้อยตามลำดับ
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่กำหนด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ส่วนหลักการ/แนวคิด
ส่ว นเป้าหมาย (วัตถุป ระสงค์ เป้าหมายและตัว ชี ้ว ั ด) ส่ว นแนวทาง และส่ว นกลไก (กลไกและเงื่ อ นไข
ความสำเร็จ) รวม 5 แนวคิด 5 วัตถุประสงค์ 10 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด 19 แนวทาง 10 กลไก และ 4
เงื่อนไขความสำเร็จ รู ปแบบที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในระดับมาก
3. ทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบในสถานศึกษาเป้าหมาย 5 แห่ง รูปแบบที่
สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติได้ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยผลการประมินระหว่างปฏิบัติการ ร้อยละ 80 คะแนน
เฉลี่ยรวมหลังการปฏิบัติการ ร้อยละ 91 ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/91 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่กำหนด (E1/E2 = 80/80) และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.55 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผล
ที่กำหนด (≥ .50) และผู้ร่วมทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
EP ที่ใช้ทดลองปฏิบัติการในระดับมาก
4. ปรับปรุงรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program สำหรับสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับในส่วนหลักการที่เป็นแนวคิดสำคัญ
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ในการจัดการเรียนการสอนให้กระชับยิ่งขึ้น ปรับส่วนเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปรับส่วนแนวทางเหลือ 15 แนวทางสอดคล้องกับเป้าหมาย และคัดเลือกและจัดลำดับกลไก
เฉพาะที่สำคัญ เหลือ 5 กลไก 5 เงื่อนไขความสำเร็จ และเพิ่มแนวทางการใช้รูปแบบอีก 5 แนวทาง เมื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นำชุมชน กลุ่มผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน
และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไปในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นฉันทามติว่า รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมากทุกส่วนประกอบ นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน English Program ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังโครงสร้างรูปแบบ
ตามภาพประกอบ 1 และรายละเอียดรูปแบบตามโครงสร้าง ตามลำดับ ดังนี้
5 หลักการ:
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (1) เป็นภาษาสากล (2) เป็นการศึกษาทางเลือก (3) การเรียนรู้คู่ขนาน (4) การ
เรียนเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล (5) เพื่อความเป็นเลิศความเป็นสากล และความเป็นไทย
5 วัตถุประสงค์: เพื่อ (1) พัฒนาการจัด EP ให้มีความเป็นเลิศสนองการพัฒนาในเขต EEC (2)
ครู สื่อ
เครื่องมือ นวัตกรรม วิธีการสอน/การจัดการที่ได้
(3) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 5 มาตรฐานคุณภาพ (4)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (5) พัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

10 เป้าหมาย:
(1) การจัด EPสนองความต้องการในการพัฒนา
(2) หลักสูตรการจัดเป็น IEP อิงมาตรฐานสากล
(3) ครูมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล
(4) สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน
(5) จัดการ การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(6) จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(7) จัดกิจกรรมหลากหลายอย่างมีเป้าหมาย
(๘) บริหารการจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
(9) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
มีพื้นฐานในการเรียนต่อในและต่างประเทศ
(10) การจัด EP ได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ระดับสากล

10 ตัวชี้วัดหลัก:
(1) ระดับความสำเร็จของการจัด EP เพื่อพัฒนาใน EEC
(2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตร IEP
(3) ร้อยละของครูที่มีคุณสมบัติ/ความสามารถตามเกณฑ์
(4) ระดับความพร้อมของสื่อ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ฯ
(5) ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอน IEP
(6) ระดับความสำเร็จของการบริหารการจัด IEP
(7) คะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนรวมของผู้เรียนที่จบหลักสูตร
(8) สัดส่วนของผู้เรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้ตาม 5 มาตรฐาน
(9) ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับการยกย่องความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทางภาษาในรอบปี
(10) ระดับความพึงพอใจในการจัด IEP ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

15 แนวทางการจัด
(1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน EP ตามความต้องการของพื้นที่ (2) กำหนดรูปแบบ
การจัด EP ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น (3) พัฒนาและใช้หลักสูตร IEP อิงมาตรฐาน CEFR (4) กำหนดเกณฑ์
มาตรฐาน จัดหา/พัฒนาและใช้เอกสารประกอบหลักสูตร (5) จัดระบบ สรรหาและพัฒนาครูโดยการใช้ PLC (6) จัดหา
และเตรียมความพร้อมของสื่อ หนังสือเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ (7) คัดกรองผู้เรียน จัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพื่อการพัฒนา (8) ปรับวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เน้น CLT) อิงกรอบ CEFR
(9) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระที่กำหนดแบบ IEP (10) จัดการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย
5 จุดเน้นคุณภาพ (11) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (12) วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
ตามหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนด (13) กำกับและประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู (14)
บริหารการจัด EP แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพการจัด IEP (15) ประเมินความสำเร็จของการจัด
IEP ตาม PSA/ความสำเร็จโครงการ ตาม PSA /TOR
กลไกและเงื่อนไขความสำเร็จ:
ขับเคลื่อนด้วย 5 กลไกหลัก (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร IEP (2) คู่มือการจัดการเรียนการสอน IEP (3)
แผนปฏิบัติการ IEP (4) เครื่องมือวัดและประเมินการเรียน/ประสิทธิภาพการสอนของครู /ความสำเร็จของการจัด IEP
(5) ระบบสารสนเทศการจัด IEP ภายใต้ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ และ 5 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก (EPEEC Model)

๙
ชื่อรูปแบบ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ“English Program Model for School in The Eastern Economic
Corridor Area: EPEEC” เป็นรูปแบบข้อความ (Semantic Model) 4 ส่วนประกอบ ได้แก่ ส่วนหลักการ
ส่วนเป้าหมาย (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ) ส่วนแนวทาง และส่วนกลไก (กลไก เงื่อนไข
ความสำเร็จและการใช้รูปแบบ) จำแนกเป็น 5 หลักการ 5 วัตถุประสงค์ 10 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
15 แนวทาง 5 กลไก 5 เงื่อนไขความสำเร็จ และ 5 แนวทางการใช้รูปแบบ รวม 60 ข้อกำหนด โดย
จัดการเรียนการสอนโดยยึด 5 หลักการที่เป็นแนวคิดหลัก คือ (1) การเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล (รักษา Standard English) (2) การจัด IEP เป็นการศึกษาทางเลือก (3) การเรียนรู้คู่ขนานสอง
ภาษา (เน้นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยไม่ลดทอนความสามารถอื่นของผู้เรียนตามหลักสูตร) (4) การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อิงมาตรฐานสากล (CEFR) และ (5) การจัด IEP เพื่อความเป็นเลิศ
ความเป็นสากลและความเป็นไทย
กำหนดวัตถุประสงค์การจัด 5 วัตถุประสงค์ (1)เพื่อให้การจัดเป็น Intensive English Program
(IEP) (2) เพื่อให้เป็น การศึกษาทางเลือกและสนองการพัฒ นาในเขต EEC (3) เพื่อพัฒนาหลักสูตร ครู สื่ อ
เครื่องมือ นวัตกรรม วิธีการสอน/การจัดการที่ได้ มาตรฐาน (4) เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ 5 มาตรฐานคุณภาพและ
(5) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานสากล (CEFR) และ พัฒนาทักษะ
พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10 เป้าหมาย (1) การจัดการเรียน
การสอน English Program สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและการพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC
(2) การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น แบบเข้ ม ข้ น (Intensive English Program: IEP) ตามมาตรฐานสากล
อิงกรอบมาตรฐาน CEFR (3) ครูผู้สอนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด (4) สื่อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมการสอน หนังสือเรียน แบบฝึก และแหล่งการเรียนรู้เพียงพอ ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน (5) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและความเป็นไทย ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการเรียนรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย (6) การจัดการเรียนการ
สอนเป็น ไปอย่า งมี เป้ าหมาย หลากหลาย ตามกระบวนการทั กษะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภ าพ และ
ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการทักษะ ( 7) ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาครบถ้วนตาม 5 มาตรฐาน (๘) การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ คุ้มค่าและ
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ (9) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีพื้นฐานในการเรียนต่อใน
และต่างประเทศ (10) การจัด EP ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการยอมรับ
ในระดับสากล โดยมี 10 ตัวชี้วัดหลักความสำเร็จที่สอดรับกันในแต่ละเป้าหมาย
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน 15 แนวทาง (1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
จัดการเรียนการสอน EP ตามความต้องการของพื้นที่ (2) กำหนดแบบการจัด EP ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็น (3) พัฒนาหลักสูตร IEP อิงมาตรฐาน CEFR (4) พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วนมีคุณภาพ
(5) จัดระบบ/สรรหา พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถตามเกณฑ์ (๖) จัดหา/พัฒนาสื่อ หนังสือเรียน แบบฝึก
เครื่องมืออุปกรณ์ ตามมาตรฐาน (7) คัดกรอง จัดลำดับความสามารถและจัดกลุ่มผู้เรียน (8) จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT) (9) จัดการเรียนการสอนสองภาษา
ตามเกณฑ์เป็น IEP เป็นสากล (10) จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 5 จุดเน้นคุณภาพ
(11) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติจริง บูรณาการตามสถานการณ์เพื่อความเป็นเลิศเป็น
สากล (12) วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด
(13) กำกับและประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู และผลการปฏิบัติงานสอนตาม PSA (14) บริหารและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน IEP แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งระบบ (15) ประเมินและรายงาน
ความสำเร็จของการบริหารการจัดการเรียนการสอน IEP ตาม PSA และประเมินความสำเร็จของโครงการตาม
ข้อตกลงการประเมิน (TOR)

๑๐
ทั้งนี้ ต้องขับเคลื่อนรูปแบบด้วย 5 กลไกหลัก คือ กลไกคณะกรรมการ IEP กลไกคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน/แผนปฏิบัติการ IEP กลไกทีมงาน IEP และเครือข่าย PLC กลไกเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน/ประสิทธิภาพการสอนของครู และกลไกระบบสารสนเทศการจัด IEP และภายใต้ 5 เงื่อนไข
ความสำเร็จคือ ค่านิยมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของผู้เรียน/ผู้ปกครอง ความพึงพอใจและร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องของครูและ
ผู้เรียน การประเมินประสิทธิการสอนของครู และการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน IEP
อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4 ส่วนประกอบ: ส่วนหลักการ ส่วนเป้าหมาย ส่วนแนวทาง
และส่วนกลไก จำแนกเป็น 5 หลักการ 5 วัตถุประสงค์ 10 เป้าหมาย และ 10 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 15
แนวทาง 5 กลไก 5 เงื่อนความสำเร็จและ 5 แนวทางการใช้ รวม 60 ข้อกำหนด เป็นรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาจากจุดอ่อน
จุดแข็ง และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดที่ได้จากการติดตามประเมินผลและศึกษาความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาในสถานศึกษาตามสภาพจริง มีโครงสร้างรูปแบบ 4 ส่วน คือส่วนหลักการ/แนวคิด
ส่วนเป้าหมาย (วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ) ส่วนแนวทาง และส่วนกลไก รวม 5 หลักการ
5 วัตถุประสงค์ 10 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 15 แนวทาง 5 กลไกหลัก 5 เงื่อนไขความสำเร็จ และ
5 แนวทางการใช้รูปแบบ มีข้ออภิปรายเพิ่มเติมคือ โครงสร้างรูปแบบเป็นโครงสร้างการบริหารการเรียน
การสอน กำหนดโครงสร้างรูปแบบตามแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ รศักดิ์
สว่างแสง (2552) ที่เสนอองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนการบริหารโรงเรียนในโครงการ
และส่วนเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ งานวิจัยของ ขวัญชัย ขัวนา (2559) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 3 ส่วน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ และ
การประเมินผล และงานวิจัยของ นพรัตน์ อรรคโชติ (2561) ที่พัฒนารูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 3
ส่วน คือ ส่วนนำ และ ส่วนเนื้อหา และส่วนเงื่อนไขความสำเร็จ นอกจากนั้นโครงสร้างรูปแบบยังสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ (2558) ที่วิจัยพัฒนารูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล งานวิจัยของ ปยภัทร พลับพลา
(2559) วิจัยพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ งเนนประสบการณทางภาษาและหลักการเรียนรู
แบบรวมมือ 5 องคประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค สาระ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการ
วัดผลและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึง นฤพนธ์จิรกุล (2561) ที่ศึกษารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรีย นรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
สาระการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ยึดแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาสากลที่รักษา Standard English เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความเป็นเลิศ
อิงมาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการจำเป็นจัดหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive English
Program: IEP) พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
พัฒนาผู้เรีย นครบ 5 มาตรฐานคุณภาพ โดยความร่วมมืออย่างมีเป้าหมายของครู ผู้ปกครองและชุ มชน
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ใช้เครือข่าย PLC และภาคีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2557) ที่ศึกษาและ
พบยุทธศาสตร์การบริห ารโครงการ EP ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ยุทธศาสตร์
งานวิ จ ั ย ของ พงศปณต พรมมา (2557) ที ่ ศ ึ ก ษาและพบองค์ ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา
ในประเทศไทย 9 องค์ประกอบ งานวิจัยของ ยอดขวัญ ผดุงมิตร (2559) ที่ศึกษาและพบปัจจัยการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยม ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดครูผู้สอน งานวิจัยของ พัชรา
ภรณ์ ตัน ติช ัย พฤกษ์ (2560) ที่ศึกษาและพบแนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น
สองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดย การสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู และ
การจัดประชุมชี้แจงแนะนำ งานวิจัยของ ศมณณ์ญา บุญประสพ, สุรชัย ไชยพจน์ และ Khonchalard, K.1
(2561) ที่ศึกษาและพบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการเรียนรู้เชิงลึกของนักเรียน
และยุทธวิธีการสอนของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wurr (2002) ที่ศึกษาและพบกิจกรรมการเรียนการ
สอนสําหรับการเรียนรูภาษาที่สองโดยใชแนวการสอนแบบมุงเนนประสบการณทางภาษา และพบวา การเรียน
รูภาษาที่สองของนักเรียนได้ผลดีขึ้นอยู กับการใหเด็กไดฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียนในสิ่ง
ที่อยูใกลตัวและเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยเป็นสำคัญ งานวิจัยของ Wheeler (2003) ที่วิจัยพัฒนาแนวทางการ
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยใช้ ส ถานการณ์ งานวิ จ ั ย ของ Mulalic, et all. (2009) ที ่ พ ั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาสากล งานวิจัยของ John H. Schumann. (2010) เสนอรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาที่ส องตามจิตวิ ทยาสั งคมในด้านวัฒ นธรรม งานวิจัยของ Alfred Irambona & Kumaidi. (2015)
ได้ศึกษาและ พบว่า การประเมินผลรูปแบบตามกระบวนการ CIPP MODEL ในองค์ประกอบของปัจจัยนำเข้า
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยของ Quanzhen Pan (2015) ที่ศึกษาและ พบว่า
โรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการสอน Bilingual Program และ International Education Program ตาม
รูปแบบ Language Immersion Programs. งานวิจัยของ Stephen Moalung Sanglir (2016) ที่ศึกษาและ
พบว่าการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เรื่องราวมีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนไทยผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ งานวิจัยของ Borton & Bryan (2017) ศึกษา
และพบว่า เมื่อผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่ านจะทำให้การอ่านเกิดสัมฤทธิผลอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยของ
Sudarman (2017) ที่ศึกษาและพบว่า การสอนคำศัพท์โดยตรงและกลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ ช่วยพัฒนา
ขนาดวงศัพท์ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ที่พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program ที่เหมาะสมสำหรับ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาขึ้น จากผลการติดตามประเมินผลและตามความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน EP ในสถานศึกษาตามความต้องการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อการ
พัฒนาในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4 ส่วนประกอบ ยึด 5 แนวคิดหลัก คือการเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล (รักษา Standard English) การจัด IEP เป็นการศึกษาทางเลือก การเรียนรู้คู่ขนานสองภาษา การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อิงมาตรฐานสากล และ การจัด IEP เพื่อความเป็นเลิศ ความเป็น
สากลและความเป็นไทย กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัด ที่เน้นการจัดเป็น Intensive
English Program (IEP) มีหลักสูตร ครู สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม วิธีการสอน/การจัดการที่ได้ มาตรฐาน และ

๑๒
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมายสู่ 5 มาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม วัดได้ ส่วนแนวทางเน้นการจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วม การเรียนการสอนเชิงรุกด้วยการปฏิบัติจริง บูรณาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทั้งระบบ และประเมิน และรายงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงพัฒ นา ตามข้อตกลงการ
ปฏิบ ัติงาน (PSA) และข้อตกลงการประเมิน (TOR) โดยใช้คณะกรรมการ IEP และคู่มือ แผนปฏิบัติการ
แผนการสอน ทีมงาน IEP เครือข่าย PLC เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรี ยน และระบบสารสนเทศการจัด
IEP ที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการจัด และต้องดำเนินการภายใต้ 5 เงื่อนไขความสำเร็จสำคัญคือ ค่านิยม
การเรี ย นภาษาอั ง กฤษที ่ ถ ู ก ต้ อ ง ความพึ ง พอใจและร่ ว มมื อ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อ เนื่องของทั้งครูและผู้เรียน การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
และการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถปรับใช้ได้จริงในการจัด EP
ในสถานศึกษาให้สนองความต้องการการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ EEC และการพัฒนาเชิงพื้นที่
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์
1.1 สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก่อนแล้วและเป็นสถานศึกษาเป้าหมายการทดลองปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบ ควรได้ศึกษาและดำเนิน การใช้รูปแบบนี้ต่อเนื่องจนผู้เรียนเรียนจบการศึกษาแต่ล ะระดับ และ
ประเมินผลการใช้ต่อเนื่อง ให้สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
1.2 สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่ประสงค์จะดำเนินการจัดการศึกษาทางเลือก English Program ขึ้นใหม่ สามารถปรับใช้หรือใช้รูปแบบการ
จัดนี้ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการได้
1.3 การนำรูปแบบนี้ไปใช้ในสถานศึกษา นอกจากจะดำเนินการตามข้อกำหนดตาม
รูปแบบแล้ว ควรพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการใช้รูปแบบและจัดการปัจจัยเสี่ยงตามข้อกำหนดเงื่อนไข
ความสำเร็จ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง และนอกจากจะใช้ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการ
กำหนดโครงการและแบบการจัดการเรียนการสอนแล้ว ในการพัฒนาหลักสูตรสามารถศึกษาความต้องการ
จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษและระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นเพิ่มเติม สำหรับ
เป็นข้อมูลพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค
รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัด ควรได้ใช้รูปแบบนี้ เป็นแบบสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดดำเนิน การพัฒ นาการจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึ กษาธิก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
1.5 สถานศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ เป็น
สารสนเทศ หรือเป็นตัวแบบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสนองการ
พัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program สำหรับสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ไปใช้ในช่วงเวลาที่มากขึ้น หรือจนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเรียนจบการศึกษา
แต่ละระดับ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2.2 ศึกษากลยุทธ์ในการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program สำหรับ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ ใปใช้จริงในสถานศึกษา
2.3 วิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตร
เอกสารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละข้อกำหนดแนวทางและกลไกการ
ดำเนินการที่กำหนดตามรูปแบบนี้ ให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
2.4 วิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยเฉพาะนวัตกรรมที่
เป็นวิธีการ เช่น การสร้างและใช้เครือข่าย PLC ในการพัฒนาการสอนของครูและการพัฒนาผู้เรียน รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร เป็นต้น
2.5 ศึกษาและจัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามความต้องการ
จำเป็นของกำลังแรงงานแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2.6 วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน English Program ที่เหมาะสม สำหรับ
สถานศึกษาในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด และเขตพัฒนาพิเศษอื่นเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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