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Abstract
An "English Program" is a program using English as a medium of instruction in all
subjects except Thai language subject and Social Studies subject concerning with Thai ways of
life, Thai law, Thai culture & tradition, which based on the Basic Education Curriculum B.E.
2551 (2008), Ministry of Education, Thailand. The purpose of this program is to promote the
learners to be able to use English for communication and knowledge research according to
curriculum standards.
The principles of learning & teaching and administration process of this are the same as
Bilingual Education in other countries; therefore, the program administration requires the
administrators and educators who involved with the program to understand its principles and
specific purpose and also to provide the fair system of management structure, and the effective
way of learning & teaching process based on the curriculum and corresponding to the learners'
competency.
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บทคัดยอ
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนโครงการทีเ่ ปดสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน (Using English as a Medium of
Instruction) ในทุกรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับความเปนไทย
กฎหมายไทย ประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารและแสวงหาความรูไ ดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
หลักในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโครงการดังกลาว มีหลักการเชนเดียวกับการ
จัดการเรียนการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education) ในตางประเทศนั่ นเอง
ดังนัน้ การบริหารโครงการดังกลาวจําเปนทีผ่ บู ริหารและผูท เี่ กีย่ วของตองทําความเขาใจในหลักการและ
วัตถุประสงคเฉพาะของโครงการ รวมทัง้ การบริหารทีต่ อ งจัดโครงสรางการบริหารงานทีช่ ดั เจน และการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรทีถ่ กู ตองและสอดคลองกับความรูค วามสามารถของผูเ รียน
คําสําคัญ: โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ การศึกษาระบบสองภาษา บริหาร
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บทนํา

ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
เป น สื่ อในการสอน (Using English as a
Medium of Instruction) การใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่ สองในการเรียนการสอนเปนหลัก
การทีเ่ คยมีมานานแลวในตางประเทศ ทีเ่ รียกวา
"การศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)"
ที่จัดการเรียนการสอนเปนสองภาษาและมีการ
ใชทั้ งสองภาษาเป นสื่ อในการจั ดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบางสวนหรือทัง้ หมดของหลักสูตร
สถานศึกษา (Anderson & Boyer, 1970: 45;
Baker, 2001: 192)
เมื่ อครั้ งที่ โลกกาวเขาสู ศตวรรษที่ 21
เปนสังคมยุคแหงการเรียนรู คนในสังคมจําเปน
ตองเรี ยนรู ตลอดเวลาซึ่ งการปฏิ รูปการศึ กษา
เตรียมคนในชาติใหมีความสามารถในการปรับ
ตัวกาวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีเ่ กิดขึน้
อยางรวดเร็วทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วั ฒนธรรม และความสามารถในการแข งขั น
ดังนั้น "ภาษา" จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเป น ยิ่ ง เพราะจะใช เ ป น สื่ อกลางของการ
ศึกษาคนควาหาความรู อีกทั้งเปนสื่อกลางของ
การติดตอสื่อสารรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่เขา
มามี บ ทบาทต อสั ง คมป จ จุ บั น และอนาคต
"ภาษาอังกฤษ"เปนภาษาสากลที่มีผูนิยมใชเปน
อันมาก จึงจําเปนตองเรงพัฒนาใหนักเรียนมี
ความสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารให
อยูในขั้นใชงานได (สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา, 2548)
ในป พ.ศ. 2538 จึงมีการนํารองโรงเรียน
สองภาษา (ชื่อที่ใชเรียกในสมัยนั้น) ขึ้น โดยมี
โรงเรียนเอกชนจํานวน 3 แหงเสนอขอดําเนิน
การ และไดรบั อนุมตั ใิ หใชสอื่ การสอนเปนภาษา
อังกฤษได คือ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา โรงเรียน
อุ ดมศึ กษา และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยน

โครงการหลั กสู ตรภาคภาษาอั งกฤษ
(English Program) เปนแนวทางการปฏิบัติที่
กระทรวงศึ กษาธิ การอนุ ญาตให โรงเรี ยนที่ มี
ความพรอมไดจัดการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษใหกับนักเรียนกลุมหนึ่งที่สมัครใจเขา
รวมโครงการโดยผูปกครองยินดีสนับสนุนทุน
ทรัพยในการบริหารจัดการโครงการ จัดอยูใน
ประเภทหองเรียนพิเศษประเภทหนึ่ง แตโดย
เนื้ อแท ของโครงการแล วมี ความแตกต างไป
จากหองเรียนพิเศษอื่นๆ เนื่องจากมีการเรียน
การสอนในเกือบทุกรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
และสอนโดยชาวตางชาติที่ผูบริหารจัดจางมา
โดยเฉพาะ จึงเปรียบเสมือนเปนโรงเรียนเล็ก
อีกหนึง่ โรงเรียนในโรงเรียนใหญทมี่ งี บประมาณ
แยกสวน เพื่อไวจัดจางบุคลากรนอกเหนือจาก
ครู ป ระจํ า ของโรงเรี ย น ทํ า ให ก ารบริ ห าร
งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน หรื อ แม ก ระทั่ งการรั บ นั ก เรี ย นก็
แตกต างโดยสิ้นเชิงไปจากปกติทั่วไป จึงเปน
ประเด็นสําคัญที่ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใน
โรงเรียน ที่มีโครงการนี้ดําเนินการอยู ตองทํา
ความเข าใจสาระสํ า คั ญของการศึ กษาใน
รูปแบบนี้ และตองเขาใจการบริหารจัดการโครง
การนี้อยางถองแท จึงจะเกิดประโยชนตอการ
ศึกษาอยางแทจริง
โครงการหลั กสู ตรภาคภาษาอั งกฤษ
(English Program) มี ชื่ อเป นทางการว า
"โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึ กษาธิ การเป นภาษาอั งกฤษ
(English Program)" หรือเรียกยอๆวา "โครงการ
EP." หรือ "โครงการ English Program" ชื่อ
ของโครงการนีบ้ อกชัดเจนในตัวอยูแ ลววา ตอง
ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก
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ตอมาโรงเรียนรัฐบาลไดเริ่มดําเนินการขึ้ นครั้ ง
แรกในปการศึกษา 2541 โดยมีโรงเรียนโยธิน
บูรณะและโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เปน
โรงเรียนนํารองของรัฐทีเ่ ปดดําเนินการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
ในทุกรายวิชา เวนแตวิชาภาษาไทยและวิชาใน
หมวดสังคมศึกษาทีว่ า ดวยเรือ่ งของประเทศไทย
วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา และกฎหมาย
ไทย ใหสอนดวยภาษาไทย (สุทธิพงศ ยงคกมล,
2543:12-14)
ป จจุ บั น การจั ดการศึ กษาระบบสอง
ภาษาแบงออกเปน 2 รูปแบบ (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) คือ
1. English Program สอนเปนภาษา
อังกฤษในรายวิชาที่ อนุญาตใหสอนเปนภาษา
อังกฤษไมนอยกวา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. Mini English Program สอนเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ อนุญาตใหสอนเปน
ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอสัปดาห

มี ความแตกต างกั นออกไปตามอิ ทธิ พลของ
ภาษา วัฒนธรรมของทองถิน่ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษา ทั้งในเรื่องของ
ทฤษฏีการเรียนการสอน การใชภาษาภายใน
ชั้ นเรียนและกระบวนการจัดกลุ มผูเรียน ซึ่ ง
นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได แ บ ง รู ป แบบการ
ศึกษาระบบสองภาษาในลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนี้
May, S Hill, R, & Tiakiwai (2004:
72) นักการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ได
แบ งรูปแบบการศึกษาระบบสองภาษาเปน 2
รูปแบบ ดังนี้
1. การศึ ก ษาระบบสองภาษาที่ ลด
ภาษาแรก (Subtractive Bilingual Education)
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีการลด
ภาษาที่หนึ่งของผูเรียนลง ในขณะเดียวกันก็มี
การเพิม่ ภาษาทีส่ องใหกบั ผูเ รียนในกรณีทภี่ าษา
ที่สองเปนภาษาหลักของประเทศ
2. การศึ ก ษาระบบสองภาษาที่ เพิ่ ม
ภาษาที่สอง (Additive Bilingual Education)
หมายถึ ง การจัดการเรียนการสอนที่ เนนการ
เพิ่มภาษาที่สองใหกับผูเรียน ในขณะเดียวกันก็
ยังคงรักษาภาษาที่หนึ่งของผูเรียนไวดวย โดย
การสอนภาษาทั้งสองแบบคูขนานในอัตราสวน
ที่เทากันหรือแตกตางกัน
Mejia. (2002:38-44) ได แบ งรู ป
แบบการศึกษาระบบสองภาษาเปน 3 รูปแบบ
ดังนี้
1. การศึกษาระบบสองภาษาแนวปรับ
เปลี่ยน (Transitional Bilingual Education)
หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ
ผูเรียนที่มีขอจํากัดทางภาษาหลักของประเทศ
โดยการใชภาษาทีห่ นึง่ ของผูเ รียนในการจัดการ
เรียนการสอนในระยะเริ่มตน คือ 1-3 ป แลว

หลั กการสําคั ญในการบริ หารจั ดการ: การ
ศึ กษาระบบสองภาษา และ หลั กสู ตรภาค
ภาษาอังกฤษ
1. การจัดการศึกษาระบบสองภาษา
ในต างประเทศ
Anderson & Boyer (1970: 45) ได
ใหความหมายของ "การศึกษาระบบสองภาษา
(Bilingual Education)" วา หมายถึง การจัด
การเรี ยนการสอนเป นสองภาษาและมี การใช
ภาษาทัง้ สองเปนสือ่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบางส ว นหรื อ ทั้ ง หมดของหลั กสู ต ร
สถานศึกษา
การศึ กษาระบบสองภาษาในต าง
ประเทศนั้นมีหลายรูปแบบซึ่งในแตละรูปแบบ
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ทําการปรับเปลี่ยนภาษาของผูเรียนจากการใช
ภาษาที่หนึ่งซึ่งเปนภาษาแมหรือภาษาทองถิ่น
ใหเปนภาษาหลักของประเทศ เพื่อเขาสูระบบ
การศึกษาของประเทศใหเร็วที่สุด
2. การศึกษาระบบสองภาษาแนวธํารง
(Maintenance Bilingual Education) หมายถึง
การจั ดการศึ กษาสําหรั บผู เรี ยนที่ มี ข อจํากั ด
ทางภาษาอังกฤษซึง่ เปนภาษารวมของประเทศ
โดยการสงเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของ
ผูเ รียนดวยการสอนควบคูไ ปกับวัฒนธรรมและ
ภาษาที่หนึ่งของเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดํารงรักษาภาษาแรกของผูเรียนใหคงอยู รวม
ถึ ง เอกลั ก ษณ ท างภาษาและวั ฒ นธรรมทาง
เชื้ อชาติ ซึ่ งการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ มี
ความเชื่ อวาทักษะตาง ๆ ที่ เด็กไดเรียนรู ใน
ภาษาที่หนึ่งจะสามารถสงเสริมการเรียนรูของ
ภาษาที่สองได

3. การศึ กษาระบบสองภาษาแนว
เสริมสราง (Enrichment Bilingual Education)
หมายถึ ง การจั ดการเรี ยนการสอนให กั บ
ประชากรสวนใหญที่ใชภาษาหลักของประเทศ
เพื่อเสริมสรางความรูภาษาที่สองหรือภาษาตาง
ประเทศ โดยการสอนภาษาทั้งสองภาษาแบบ
คูขนานระหวางภาษาทีห่ นึ่งและภาษาที่สองรวม
ถึงวัฒนธรรมใหแกเด็ก โดยมีเปาหมายเพื่อสง
เสริมภาษาที่ สองหรือภาษาตางประเทศของผู
เรี ย นไปสู การพั ฒ นาความเป น เอกภาพทาง
สังคม
นอกจากนี้การศึกษาระบบสองภาษาใน
ตางประเทศยังไดแบงหลักสูตรออกเปนหลาย
ประเภท ยกตัวอยางเชน Baker. (2001:192)
ไดแบงประเภทของหลักสูตรการจัดการระบบ
สองภาษาโดยละเอียดเปน 10 ประเภท ตาม
ตารางดังตอไปนี้

ตาราง แสดงประเภทของหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบสองภาษา
ผลลัพธ
วัตถุประสงค
ประเภทของหลักสูตร
ประเภท ภาษาที่ใชในการ
ของผูเรียน เรียนการสอน ทางวิชาการและสังคม ทางภาษา
(Weak Forms of bilingualism)
ชนกลุ มน อย

ภาษาหลักของประเทศ เพื่ อเข าเป นส วนหนึ่ งของ
สั งคม

รูภาษาเดียว

2. SUBMERSION withdrawal ชนกลุ มน อย
classes / Sheltered English

ภาษาหลักของประเทศ เพื่ อเข าเป นส วนหนึ่ งของ
สั งคม

รูภาษาเดียว

1.SUBMERSION
(Structured Immersion)

3. SEGREATIONIST

ชนกลุ มน อย

ภาษาชนกลุ มนอย
(การบังคับ)

การกีดกันทางสีผิว

รูภาษาเดียว

4. TRANSITIONAL

ชนกลุ มน อย

เริ่ มจากภาษาชนกลุ ม
นอยแลวเปลี่ ยนเปน
ภาษาหลัก

เพื่ อเข าเป นส วนหนึ่ งของ
สั งคม

รูจักการถายโยง
ทางภาษาไปสู
การเรียนรูภาษา
เดียว
รูสองภาษาในระดับ
หนึ่งอยางจํากัด

5. NAUBSTREAN with คนกลุมใหญ
Foreign Language Teaching ของประเทศ

ภาษาหลักที่ มีบทเรียน เสริ ม ให ผู เรี ย น รู ภาษา
อยางจํากัด
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ตาราง(ตอ)
ประเภทของหลักสูตร
6. SEPARATIST

บริหารโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
อยางไรใหประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงค
ประเภท ภาษาที่ใชในการ
ของผูเรียน เรียนการสอน ทางวิชาการและสังคม
ชนกลุ มน อย

ภาษาชนกลุ มนอย
(ที่สามารถเลือกได)

(Strong forms of bilingualism)
7. IMMERSION
คนกลุ มใหญของ ใชสองภาษาโดยเนน
ภาษาที่ สอง
ประเทศ

ผลลัพธ
ทางภาษา

แยกตั ว เองออกมาเป น ชน รูสองภาษาในระดับ
กลุมใหญ / เพื่อรักษาความ หนึ่งอยางจํากัด
เปนเอกภาพของตน
พหุภาษา (Pluralism)
เสริมสราง (Enrichment)

รู สามารถอ านออก
เขี ยนได ทั้ งสอง
ภาษา
8. MAINTANANCE /
ชนกลุ มน อย ใชสองภาษาโดยเนนที่ พหุภาษา (Pluralism)
รู สามารถอ านออก
HERITAGE LANGUAGE
ภาษาที่ หนึ่ ง
แนวธํ า รง (Maintenance) เขี ยนได ทั้ งสอง
เสริมสราง (Enrichment) ภาษา
9. TWO - WAY / DUAL ชนกลุ มน อยและ ภาษาหลักและภาษาของ พหุภาษา (Pluralism)
รู สามารถอ านออก
LANGUAGE
แนวธํารง (Maintenance) เขี ยนได ทั้ งสอง
คนกลุ มใหญของ ชนกลุ มน อย
เสริมสราง (Enrichment) ภาษา
ประเทศ
10. MAINSTREAM
รู สามารถอ านออก
คนกลุ มใหญของ ภาษาหลัก 2 ภาษาของ พหุภาษา (Pluralism)
ประเทศประเทศ
แนวธํ า รง (Maintenance) เขี ยนได ทั้ งสอง
ประเทศ
BILINGUAL
เสริมสราง (Enrichment) ภาษา

ที่มา : Adapted From Baker, C. (2001). Foundation of Bilingual Education and Bilingualism.
Clevedon, England : Multilingual Matters. p.194

จากตาราง จะเห็นวามีการจัดประเภท
ของหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบสองภาษา
2 แบบใหญ ๆ ดวยกัน คือ Weak forms of
bilingualism ที่เปนหลักสูตรการจัดการศึกษา
ที่ เนนผลลัพธทางภาษาของผู เรียนใหเปนผู รู
ภาษาเดียวหรือเปนผูรูภาษาอยางจํากัด และ
Strong forms of bilingualism ที่เปนหลักสูตร
การจั ดการศึ กษาที่ เน นผลลั พธ ทางภาษาของ
ผูเรียนใหเปนผูรูและสามารถอานออกเขียนได
ทั้งสองภาษา
2. การจัดการศึกษาโครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอั ง กฤษ (English Program)ใน
ประเทศไทย
ดั งได กล าวมาแล วแต ตอนต นว า

โรงเรียนเอกชนเปนจุดเริ่ มตนของการจัดการ
เรียนการสอนระบบสองภาษา ในเวลาตอมาโรง
เรียนรัฐบาลไดเริ่มดําเนินการขึ้นครั้งแรกในป
การศึกษา 2541 โดยมีโรงเรียนโยธินบูรณะและ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เปนโรงเรียน
นํ า ร องของรั ฐที่ เป ดดํ า เนิ นการสอนตาม
หลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเป นภาษา
อังกฤษ โดยใชหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนต น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
2533) และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) และในปตอ ๆ
มาโรงเรียนตาง ๆ ไดเปดดําเนินการเพิม่ ขึน้ ตาม
ลําดับ
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การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษนั้ น
มีวตั ถุประสงคทสี่ ําคัญชัดเจน คือ ตองการทีจ่ ะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทัง้ ดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน สวนปรัชญาของการจัด
การศึ กษามี ความแตกต างกั นในแต ละระดั บ
กลาวคือ ในระดับอนุบาลเนนสภาพแวดลอม
ในการเรียนรู และกิจกรรม เพือ่ เสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ใหเปนรากฐานความเขาใจของ
เด็ ก ในระดั บประถมศึ กษาจะจั ดการศึ กษา
โดยเน นการวางรากฐานการพั ฒ นาภาษา
อังกฤษใหสามารถนําไปสูการพัฒนาการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น สําหรับระดับมัธยมจะคํานึงถึง
การพั ฒนาความรู ความคิ ดให เ กิ ดความคิ ด
สรางสรรคในผูเรียน สวนของโรงเรียนระดับ
อาชี ว ศึ กษาจะเน น การใช ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
พัฒนาความรู ความสามารถใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานและสั ง คม (สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ กษาเอกชน, 2546) โดยมี
หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การซึ่ ง กํ า หนดโดยสํา นั ก
พั ฒนานวั ตกรรมการจั ดการศึ กษา (2548)
ดังนี้

ดําเนินโครงการแลว ใหดําเนินการภายใน 2 ป
ถาไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหถือวา
โครงการนัน้ สิน้ สุด และเมือ่ เปดดําเนินการแลว
มีความประสงคจะหยุดดําเนินการจะตองแจง
ตอหนวยงานตนสังกัดและผูป กครองนักเรียนลวง
หนาอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการจบตัว
ประโยคของนักเรียนชัน้ สุดทายทีร่ บั เขาเรียนดวย
2.1.4. สถานศึกษาที่ จัดการเรียนการ
สอนสองกลุม คือ กลุม ทีจ่ ัดเปนภาษาไทย และ
กลุ มที่ จัดเปนภาษาอั งกฤษ ตองกําหนดใหมี
กิจกรรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ สําหรับ
กลุ มที่ จั ดเป นภาษาไทยไว ในโครงการอย าง
ต อ เนื่ อง จนสามารถสอนวิ ชาภาษาอั งกฤษ
เพื่อใชในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษา
2.1.5. สถานศึกษาที่ จัดการเรียนการ
สอนเป นภาษาอั งกฤษต องจั ดให มี คณะ
กรรมการสถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ
และทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้ง
ระบบโดยมุ งเน นคุ ณภาพของผู เรี ยนทั้ ง
คุณลักษณะและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
2.1.6. เวลาและวิชาที่เปดสอน ระดับ
ก อนประถมศึ กษา จั ดการเรี ยนการสอนเป น
ภาษาอังกฤษไมเกินรอยละ 50 ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการ
สอนเป น ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพลศึกษา โดย
คํานึงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาของวิชา
นั้นๆ ควบคูกับภาษาอังกฤษ และระดับมัธยม
ศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได
ทุ กวิชา ยกเว นวิ ช าภาษาไทยและวิ ช าสั ง คม
ศึ ก ษาในส ว นที่ เกี่ ยวข อ งกั บความเป น ไทย
กฏหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.1.7. ครูผูสอน
1) ระดั บกอนประถมศึ กษาและ

2.1 การบริหารจัดการโครงการ
2.1.1. สถานศึ กษาที่ มี ความพร อม
สามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ได ตัง้ แตระดับประถมศึกษาเปนตนไป โดย
เสนอโครงการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณา
ตามลําดับ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวง
ศึกษาธิการกอนการเปดการสอน
2.1.2. การขออนุมัติโครงการ สถาน
ศึ กษาเสนอโครงการต อหน วยงานต นสั งกั ด
ตามลําดับ
2.1.3. สถานศึกษาที่ ไดรับอนุมัติให
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ประถมศึกษา ครูผูสอนที่เปนชาวตางชาติตอง
สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองตาม
สําเนียงเจาของภาษาและใชภาษาไทยในการสือ่ สาร
งายๆ ไดหรือจัดใหมีครูไทยที่สามารถใชภาษา
อั งกฤษในการสื่ อสารเข าไปมี ส วนร วมตลอด
เวลา
2) จัดใหครูผูสอนทําตามสัญญา
ปฏิบัติงานใหครบ 1 ปการศึกษาเปนอยางนอย
และมีบทลงโทษที่เขมงวดหากละเมิดสัญญา
3) ครูผสู อนทุกคนตองจบปริญญา
ตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐานทางการ
ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ จะสอนหรื อ สาขาวิ ช าที่
เกี่ ยวของ
4) ครูผู สอนที่ ไม ใช เจาของภาษา
ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทัง้
การฟง การพูด การอาน การเขียน ในการสือ่ สาร
เหมือนเจาของภาษา และไดคะแนนสอบ TOEFL
ไมนอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5
5) ครูผู สอนทุกคนตองมีความรู
ความเขาใจเด็ก และวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ทัง้ นี้ ตองมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไดรบั การ
ผอนผันตามที่ครุสภากําหนด
6) ครูผูสอนชาวตางประเทศตอง
ได รั บ การอบรมหลั กสู ต รด านหลั ก สู ต รของ
ประเทศไทยภาษาและวัฒนธรรมไทย อยางนอย
15 ชัว่ โมง
7) สถานศึกษาตองจัดใหครูผสู อน
ทุกคน ทัง้ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไดศึกษาวิธีการจัดการเรียน
การสอนซึง่ กันและกัน เพือ่ ประโยชนในการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ที่สุด
8) ครูผูสอนทุกคนตองมีโอกาสได
รับการพัฒนา โดยไดรบั การฝกอบรม ศึกษาดูงาน
ในประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 3 ปตอ ครัง้

2.1.8. การรับนักเรียน รับนักเรียนทัง้
ชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวนนักเรียนแตละ
หองเรียนไมเกินหองละ 25 คน ในระดับกอน
ประถมศึ กษา และ 30 คนในระดั บประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย
2.1.9. การเก็บคาเลาเรียน และการจัด
สรรงบประมาณ ให เป นไปตามระเบี ยบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.10. การจั ด การทรั พ ยากรและ
กิจกรรมของสถานศึกษา ใหครูและนักเรียนทุก
คนไดใชประโยชนในสือ่ และอุปกรณรว มกันอยาง
เปนธรรม
2.2 การจัดการเรียนการสอน
สถานศึ กษาต องจั ดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอง
กั บ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.
2542 ในบริบทของความเปนไทยผสมผสาน
ความเป นสากลโดยมุ ง เน น ความรั กท องถิ่ น
ประเทศชาติ และความเป นไทย สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม สราง
ความมัน่ ใจและสงเสริมใหผเู รียนกลาใชภาษาใน
การสือ่ สาร
2.3 สื่อการเรียนการสอน
ใหสถานศึกษาตองจัดใหมหี ลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับที่เปดสอนทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให ค รู ทุ ก คนได
ศึ กษา และจั ดเอกสารประกอบการเรี ยนการ
สอน หนังสือแบบฝกหัด หรือหนังสืออานเพิม่
เติมที่เปนภาษาอังกฤษครบทุกวิชา ในจํานวน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตร

9
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ปที่ 23 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2555

บริหารโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
อยางไรใหประสบความสําเร็จ

2.4 หองปฏิบัติการ/อาคาร
สถานศึกษาตองจัดใหมหี อ งเรียน หอง
ประกอบ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและโรงฝ ก งาน
สํ า หรั บ นั ก เรี ยนตามเกณฑ ม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนอยางนอย

ค าใช จ าย คุ ณภาพของครู ผู สอน และวิ ธี การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.6.3. กระทรวงศึ กษาธิ การต องส ง
เสริ มสนั บสนุ น ให มี การศึ กษาวิ จั ย เพื่ อแก
ป ญหาการจั ดการเรี ยนการสอนวิ ชาภาษา
อังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.5 การวั ดและการประเมิ นผล
การเรียน
การวัดและการประเมินผลการเรียนให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรและขอ
กําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดง
ผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธิ์
ดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 ตองใชการทดสอบ TOEFL หรือ
IELTS ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และ
ต อ งให ความสําคั ญกั บการประเมิ น ผลด าน
คุณธรรม จริยธรรม และดานคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงคของผูเรียน
2.6 การกํากับ ติดตาม และประเมิน
โครงการ
2.6.1. กระทรวงศึกษาธิการและหนวย
งานต น สั ง กั ด สถานศึ ก ษาต อ งจั ด ให มี ก าร
กํากั บติ ดตาม และประเมินผลโครงการจัด
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ทั้งในดาน
ความพร อมในด านการเตรี ยมการของสถาน
ศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียน
2.6.2. กระทรวงศึ กษาธิ การต องส ง
เสริ มสนั บสนุ น ให มี การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ยวกั บ
คุ ณ ภาพของการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหดี
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ในดานผลสัมฤทธิข์ องผูเ รียน การลด

การบริ ห ารโครงการหลั กสู ตรภาคภาษา
อังกฤษ (English Program): ในเชิงทฤษฎี
ระบบ
การบริ ห ารจั ด การโครงการหลั กสู ต ร
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) มิใชเรือ่ ง
งายนักสําหรับประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศไทย
มีข อจํากัดหลายประการ เช น การขาดแคลน
บุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการใชภาษา
อั ง กฤษเพื่ อการศึ ก ษา คนไทยที่ เก ง ภาษา
อั งกฤษมี มากแต ก็ ยั งไม เพี ยงพอสําหรั บที่ จะ
เป น ครู ส อนกระจายไปตามโรงเรี ย นต า งๆ
การยึดกฎ ระเบียบที่ไมเอื้อตอการจัดจางชาว
ตางประเทศเปนครู เชน เงินเดือน คาตอบแทน
ค าใช จ ายอื่ นๆ เป นต น ทําให หลายโรงเรี ยน
ประสบป ญหาการบริ หารจั ดการโครงการ
ดังกลาว บางโรงเรียนก็บริหารจัดการโดยอาศัย
สมาคมผูป กครองและครู หรือมูลนิธิ เปนหนวยงาน
ที่ คอยช วยเหลื อในยามที่ มี ป ญหาด าน
งบประมาณจึงทําใหการบริหารงานดําเนินไปได
ดวยดี อยางไรก็ตามการบริหารงานดังกลาวมี
หลายป จจัยที่ ส งผลกระทบคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนทีเ่ รียนในโครงการ English Program
ในที่ นี้ ขอนําเสนอปจจัยดานตางๆ ตามกรอบ
แนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) เพือ่
ให ง ายต อการทําความเข าใจต อข ายงานการ
บริหารการศึกษา ดังนี้
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ภาพประกอบ: การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ (A Systems View of School Administration)
สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)

ขอมูล

ปจ จัยนําเขา (Inputs)
ทรัพยากรมนุษ ย ทรัพยากรวัต ถุ ทรัพยากรการเงิน สารสนเทศ

กระบวนการ (Transformation Process)
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการพัฒ นา กระบวนการบริการ

ผลผลิต(Outputs)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอัน พึงประสงคในดา นตาง ๆ วัฒนธรรมและสัง คม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้ งเพื่อการสือ่ สารและเพื่ อการแสวงหาความรู

ที่มา : Adapted from Lunenberg, F. C. & Ornstein, A. C. (1996) Educational Administration:
Concepts Practices. หนา.19
จากแผนภาพการบริหารสถานศึกษาเชิง
ระบบดังกลาว จะเห็นวา "ผลผลิต" เปนเปาหมาย
สําคั ญที่ เกิดขึ้ นกับนักเรียนที่ เปนผลผลิตทาง
การศึกษา หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วา ผลผลิตก็คือ
"คุณภาพทางการศึกษา" ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นัน่ เอง ซึง่ วุฒชิ ยั เนียมเทศ (2552 : 41) สรุปวา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง คุ ณ ภาพของ
ผูจบการศึกษาที่มีความรู ทักษะ และคุณสมบัติ
ต างๆ เป นไปตามหลักสูตร และเป าหมายที่
กําหนดไวโดยเฉพาะ โดยมีปจจัยนําเขา และ
กระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพอันจะ
นําไปสู คุ ณภาพของนั กเรี ยนเป นสําคั ญ นั่ น
หมายความว า "คุ ณภาพการศึ กษา"สามารถ
พิจารณาไดจากคุณลักษณะตางๆ ของนักเรียน
ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในฐานะที่ เป น "ผลผลิ ต
(Outputs)" ของระบบการบริหารการศึกษา อัน

ไดแก "ปจจัยนําเขา (Inputs)" และ "กระบวนการ
(Process)" ว า เป น ไปตามจุ ด มุ ง หมายและ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
คุ ณภาพการศึ กษา: ผลผลิ ตทางการศึ กษา
ของโครงการหลั ก สู ต รภาคภาษาอั ง กฤษ
(English Program) ที่ ประสบความสําเร็จ
ควรเปนอยางไร
คุ ณภาพการศึ กษา หรื อ ผลผลิ ตทาง
การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นในโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ที่ นั บ ว า ประสบความสํ า เร็ จ และบรรลุ วั ต ถุ
ประสงคของโครงการวัดจากปจจัย 4 ประการ
(วุฒิชัย เนียมเทศ, 2552: 50-52) ไดแก 1)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาตางๆตาม
หลั ก สู ต ร 2) คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค
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3) วัฒนธรรมและสังคม และ 4) ทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารและเพื่อการ
แสวงหาความรู พอสรุปไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่
เรี ยนโครงการ English Program ต องมี ผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ มสาระการเรียนรู
(ยกเว น ภาษาอั ง กฤษ) ตามเป าหมายหรื อ
เกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในกลุ มสาระการเรี ย นรู ภาษา
อังกฤษสูงกวาเปาหมายหรือเกณฑมาตรฐาน
ของโรงเรียน (เศรษฐภรณ หนอคํา, 2548;
สํ า นั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549;
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549;
Brisk, 1999; Montecel & Cortez, 2002)
2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
นักเรียนทีเ่ รียนโครงการ English Program ตอง
มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
และคิดสรางสรรค มีทักษะการใชเทคโนโลยี
และทั กษะในการแสวงหาความรู จากสื่ อและ
แหลงเรียนรูต า งๆ มีความกระตือรือรน มีความสุข
ทางกาย ใจ และมีความสุขในการเรียน และมี
ระเบี ยบวิ นั ย มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี
สัมมาคารวะ รักชาติ ศาสน กษัตริย กลาคิด
กล าพู ด และกล าแสดงออกอย างเหมาะสม
(เศรษฐภรณ หนอคํา, 2548; สํานักงานรับ
รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน), 2549; สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2549; Brisk, 1999;
Montecel & Cortez, 2002)
3. สังคมและวัฒนธรรม นักเรียนทีเ่ รียน
โครงการ English Program ตองเขาใจ ความ
แตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม และดํารงตน
อย างพอเพี ยงบนพื้ นฐานของความเป นไทย

และมีสุนทรียภาพ และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข (เศรษฐภรณ หนอคํา,
2548; สํ า นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา,
2548; Brisk, 1999; Montecel & Cortez,
2002)
4. ทั กษะการใช ภาษาอั งกฤษทั้ งด าน
การสื่อสารและการแสวงหาความรู นักเรียนที่
เรียนโครงการ English Program ตองสามารถ
สื่ อสารด วยภาษาอั งกฤษได เป นอย างดี และ
สามารถใช ภาษาอั งกฤษเป นเครื่ องมื อในการ
แสวงหาความรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ (เศรษฐภรณ
หน อคํา, 2548; สํานั กพั ฒนานวัตกรรมการ
ศึกษา, 2548; Brisk, 1999; Montecel &
Cortez, 2002)
ปจจัยที่ สงผลตอคุณภาพการศึกษา:
ปจจั ยนําเขาและกระบวนการในการบริ หาร
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English
Program)ที่ นั บว าสําคั ญอย างยิ่ งต อความ
สําเร็จของโครงการ
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
นั้น ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ หมายถึง
ป จจั ยนําเข า และกระบวนการในการบริ หาร
โครงการ ซึ่ง วุฒิชัย เนียมเทศ (2552) ได
ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในโครงการ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย
1) หลักสูตรการศึกษา 2) ลักษณะของสื่อการ
เรียนการสอน 3) ลักษณะของแหลงเรียนรู 4)
คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา 5) คุณภาพ
ของครูผูสอน และ 6) คุณภาพของนักเรียน
(วุฒิชัย เนียมเทศ, 2552: 81)
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1.1 หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการ
ศึกษาของโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
(English Program) ตองมีเนื้อหาสาระระดับ
สากล ระดับชาติ และระดับทองถิ่นที่เหมาะสม
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถและความพรอมของผูเรียน และ
มี ค วามเกี่ ยวข อ งทางภาษาและวั ฒ นธรรม
(เศรษฐภรณ หนอคํา, 2548; สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
(องคกรมหาชน), 2549; สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ กษา, 2549; Montecel &
Cortez, 2002; Oliva, 1992: 8-9; Sayler,
Alexander & Lewis, 1981: 8)
1.2 ลักษณะของสือ่ การเรียนการสอน
การเรียนการสอนในโครงการ English Program
ตองมีการใชสื่อ และเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
และเอื้ อ ต อการเรี ย นรู และมี การสร างและ
พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่ อง (เศรษฐภรณ
หน อคํา, 2548; สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษา, 2548; Montecel & Cortez, 2002)
1.3 ลักษณะของแหลงเรียนรู โรงเรียน
ที่เปดโครงการ English Program ตองมีหอง
เรี ยน ห องปฏิ บั ติ การทางภาษา ห องสมุ ด
สภาพแวดลอม และทรัพยากรดานตางๆ ทีเ่ อือ้
ต อการเรี ยนรู อย างเพี ยงพอและหลากหลาย
และสามารถอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เศรษฐภรณ หนอคํา,
2548)
1.4 คุณภาพของผูบริหาร ผูบริหาร
โครงการ English Program ตองเปนผูท มี่ คี วามรู
ความเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนการ
สอนหลั กสู ตรภาคภาษาอั งกฤษ มี ภาวะ
ผู นํา และสามารถประสานงานกั บ บุ ค ลากร

ตางๆ ภายในโรงเรียนไดอยางเปนอยางดี มี
วิ สั ย ทั ศ น มี ความคิ ดริ เริ่ มสร างสรรค และมี
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
ศึกษาในโรงเรียนได สามารถทําหนาทีป่ ระสาน
เครือขายความรวมมือจากการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ English Program กับโรงเรียนอืน่ ๆ ได
และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพใน
หนาที่ความรับผิดชอบ (เศรษฐภรณ หนอคํา,
2548; Montecel & Cortez, 2002)
1.5 คุณภาพของครูผูสอน ครูที่สอน
ในโครงการทีเ่ ปนเจาของภาษา หรือมีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเทาเจาของภาษา ตองมีความรูค วามเขาใจ
และทักษะพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
ของการศึกษาระบบสองภาษา มีความมุง มัน่ ตัง้ ใจ
และเขาใจถึงการพัฒนาภาษาที่สอง มีนิสัยรัก
การแสวงหาความรูแ ละขาวสารขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน จบ
ปริญญาตรีเปนอยางนอย ครูผูสอนที่ไมใชเจา
ของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษ ทัง้ การ ฟง การพูด การอาน การเขียน
ในการสื่ อ สารเหมื อ นเจ า ของภาษา และได
คะแนนสอบ TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ
IELTS ไมนอ ยกวา 5.5 หรือไดรบั หลักฐานการ
ทดสอบความรู ภาษาอั งกฤษเที ยบเท าเกณฑ
ดังกลาวขางตนจากสถาบันทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง มีความรูความเขาใจเด็ก และวิธีการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนภาษาที่
สอง และถาหากเปนครูชาวตางประเทศตองได
รั บ การอบรมหลั ก สู ต รด า นหลั ก สู ต ร ของ
ประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางนอย
15-20 ชั่ วโมง (สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษา, 2548 ; สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน),
2549; สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
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2549; May, S., Hill, R., & Tiakiwai, S.,
2004)
1.6 คุณภาพนักเรียน นักเรียนในโครงการ
ต องมี ความสามารถในด านเนื้ อหาสาระเป น
ภาษาไทย มีความสามารถในดานเนื้อหาสาระ
เปนภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทัง้ ฟง พูด อาน
และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Montecel
& Cortez, 2002)
2. กระบวนการ
กระบวนการ (Process) ประกอบ
ดวย 1) กระบวนการบริหาร ไดแก การจัด
โครงสร างการบริ หารของสถานศึ กษา การ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ การมี
สวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทางการ
ศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การ
วิจยั และการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเ รียน
และการประกั นคุ ณภาพและการประเมิ นผล
การปฏิบัติงาน 2) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในการใช ภ าษาอั ง กฤษและภาษาไทย
ลักษณะการจัดการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน (วุฒิชัย เนียมเทศ, 2552:
81-82)
2.1 กระบวนการบริหาร แบงออก
เปน 7 ดาน คือ
1) การจั ดโครงสร างการ
บริ หารในสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาที่ เป ด
ดําเนินการโครงการ English Program ตองมี
การจั ด องค กร โครงสร างการบริ ห าร และ
ระบบการบริ หารที่ มี ความคล องตั วสู ง ปรั บ
เปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยกําหนดบท
บาทหนาที่ไวอยางชัดเจน มีการบริหารโดยใช
หลักการมีสวนรวม มุง ผลสัมฤทธิข์ องงาน และ

มีการตรวจสอบถวงดุล มีการกระจายอํานาจ
การบริ หารและการจัดการศึกษา มีแผนการ
ปฏิบตั งิ านประจําป มีระบบประกันคุณภาพ และ
มีผูรับผิดชอบโครงการ English Program ที่มี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการเปน
อยางดี (ศิรวิ รรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545:
148; สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2549; Montecel & Cortez, 2002)
2) การกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน เปาหมาย
และกลยุทธ สถานศึกษาตองมีการกําหนดวิสัย
ทัศน และเปาหมายในการจัดการศึกษาอยาง
ชัดเจน และมีการเผยแพรวสิ ยั ทัศน และเปาหมาย
ให บุ คคลากร ผู ปกครอง และนั กเรี ยนทราบ
(ศิ ริ วรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545: 148;
Montecel & Cortez, 2002)
3) การมีสว นรวมของชุมชน สถานศึกษา
ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนอยางเขมแข็ง
จากชุมชน การมีสวนรวมจากผูปกครองอยาง
เต็มที่ การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรจาก
หน ว ยงานทางการศึ กษาของรั ฐบาล การมี
ระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
และการมีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
(May, Hill & Tiakiwai, 2004; Montecel &
Cortez, 2002)
4) การสร างเครื อข ายทางการศึ กษา
สถานศึกษาตองมีการรวมมือกันระหวางโรงเรียน
บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและ
องคกรภาครัฐและเอกชน เพือ่ พัฒนาวิถกี ารเรียน
ในชุมชน จัดโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการใน
การแสวงหาความรูแ ละบริการชุมชน และจัดให
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
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(องคกรมหาชน), 2549; สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ กษา; 2549; Montecel &
Cortez, 2002)
5) การพั ฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึ กษาต องมี การจั ดการอบรม หรื อให
ความรู แกครูผู สอนเกี่ ยวกั บการจัดการศึกษา
ระบบสองภาษา มี การจั ดการอบรม หรื อให
ความรู แกครูผู สอนเกี่ ยวกับหลักสูตรและการ
สอนอย างต อเนื่ อง มี บริ การข อมู ลข าวสารที่
เกี่ ย วข องกั บการสอนระบบสองภาษาแก ครู
ผู สอนอยางสมํา่ เสมอ อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดทางวิชาการตอครูผสู อน มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูระหวางครูชาวไทยกับครูชาวตางชาติ มี
การพัฒนาครูในหลักสูตร English Program
ตามแผนทีท่ างโรงเรียนกําหนดอยางตอเนือ่ ง มี
การพั ฒนาครู ผู ส อนภาษาอั ง กฤษที่ อยู นอก
โครงการหลักสูตร English Program อยางตอเนือ่ ง
จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ได และมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง (เศรษฐกรณ หนอคํา,
2548; สํ า นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา,
2548; Montecel & Cortez, 2002)
6) การวิจยั และการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเ รียน สถานศึกษาตองวิเคราะหปญ
 หา
เพื่อหาทางแกไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใชกิจกรรมตางๆ เปนสื่อในการแกปญหา
หรือพัฒนา ในรูปแบบตางๆ เชน การสอนซอม
เสริม การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน
(วิทยา ใจวิถี, 2552)
7) การประกั นคุ ณภาพและการ
ประเมินผลการทํางาน การดําเนินกิจกรรมและ
ภารกิจตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและการบริการ/
การจัดการ ตองมีการประกันคุณภาพเพื่อสราง

ความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผู
รับบริการโดยตรง คือ ผูเ รียน ผูป กครอง และผู
รั บบริ ก ารทางอ อม คื อ สถานประกอบการ
ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงาน
ของสถานศึ กษาจะมี ประสิ ทธิ ภาพและมี การ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนือ่ งเพือ่ พัฒนาผูเ รียน
ใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึ กษาที่ ได กําหนดไว (ผ องศรี
วาณิชยศุภวงศ, 2553: 6; สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552)
2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1) รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการ
จัดการเรียนการสอนตองมีการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา หรืออยาง
นอย 4 กลุมสาระการเรียนรู ยกเวนวิชาภาษา
ไทย และวิชาสังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
ความเป นไทย กฎหมายไทย ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมไทย รวมเวลาตัง้ แต 18 ชัว่ โมงขึน้ ไป
ผูเ รียนไดเรียนภาษาอังกฤษผานเนือ้ หารายวิชา
และมีการสอนดวยภาษาอังกฤษในเนือ้ หาวิชาที่
พัฒนาความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง และมี
การเพิ่ มจํานวนการสอนด วยภาษาอั งกฤษให
มากที่สุดเทาที่จะทําได หรือเมื่อมีโอกาส ตาม
หลักการทีว่ า ยิง่ ใชภาษาเปาหมายมากเทาใด ยิง่
ทําใหผูเรียนมีความชํานาญในภาษาที่สองมาก
เท านั้ น (สํานั กพั ฒนานวั ตกรรมการศึ กษา,
2548; May, Hill, and Tiakiwai, 2004)
2) ลักษณะการจัดการเรียนรู สถาน
ศึกษาตองมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติจริงโดยเนนทักษะกระบวนการคิด
มีการจัดการเรียนรูในบริบทของความเปนไทย
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ผสมผสานกับความเปนสากล มีการจัดการ
เรียนรูโ ดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคา
นิยมที่ ดีงามในทุกกลุ มสาระการเรียนรู ที่ เปด
สอนเปนภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนรูที่
สรางความมั่ นใจ และส งเสริมใหผู เรียนกลา
แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ และมีการ
จัดการเรียนรูท คี่ าํ นึงถึงคุณภาพของผูเ รียนเปน
รายบุคคลและรายกลุม โดยมุงหวังเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ รียนตามความถนัดและความสนใจ
(เศรษฐภรณ หนอคํา, 2548; สํานักพัฒนา
นวั ตกรรมการศึ กษา, 2548; Montecel &
Cortez, 2002)
3) การวั ด และประเมิ น ผลผู เรี ย น
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวัดและประเมินตองมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน เครื่องมือ
ที่ใชวัดและประเมินผลมีความสอดคลองตาม
ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การตามข อกําหนด
ในหลักสูตร และมีการสอบวัดระดับความรูด า น
ภาษาอั งกฤษด วยข อสอบที่ ได มาตรฐานและ
เป น ที่ ยอมรั บระดั บ สากล (สํ า นั ก พั ฒ นาน
วัตกรรมการศึกษา, 2548)
จากที่ กล าวมาแล วพอสรุ ปได ว า การ
บริ หารโครงการหลั กสู ตรภาคภาษาอั งกฤษ
(English Program) ภายใตกรอบแนวคิดการ
บริ ห ารเชิ ง ทฤษฎี ร ะบบดั ง กล า ว จะทํ า ให
ผูบ ริหารมองเห็นประเด็นการบริหารไดชดั เจนขึน้
และส ง ผลให ก ารบริ ห ารงานเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สําคัญ คือการฝกใชและรับรูภาษาอื่นอีกภาษา
หนึ่งที่ไมใชภาษาแมโดยเรียกภาษานั้นวา ภาษา
เปาหมาย หรือภาษาที่สอง (Target Language
or Second Language) เพือ่ ใหผเู รียนไดใชภาษา
ที่ สองในการเรี ยนรู อย างคลองแคลวและเป น
ธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเปนภาษาหลัก
ของประเทศ หรือไมก็เปนภาษากลางที่สําคัญ
และใชกันอยางแพรหลาย เชน ภาษาอังกฤษ
เป น ต น หลั ก การจั ด การศึ ก ษาดั ง กล า วจึ ง
คลายคลึงกัน ดังนัน้ การบริหารโครงการดังกลาว
จําเปนที่ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของตองทําความ
เขาใจในหลักการและวัตถุประสงคเฉพาะของ
โครงการ รวมทั้งการบริหารที่ตองจัดโครงสราง
การบริหารงานที่ชัดเจน และมีการจัดกระบวน
การเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรที่ ถู กต องและ
สามารถพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน
ไดอยางเหมาะสม
คําถาม ณ ขณะนี้ มีอยูวาจะ "บริหาร
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอยางไรให
ประสบความสํ า เร็ จ " การบริ ห ารการศึ ก ษา
ดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดหรือไม ขึ้นอยู
กั บป จจั ยหลายประการด วยกั นดั งได กล าวมา
แลว แตมบี างประเด็นทีส่ าํ คัญทีผ่ บู ริหารควรทราบ
และควรคํานึงถึง ใน 4-5 ประเด็น คือ
1. การกําหนดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในการใช ภาษาอั งกฤษและภาษาไทย
ในชั้นเรียน เนื่ องจากการรับรูเปนภาษาที่สอง
ของนั กเรี ยนเป นเรื่ องที่ ต องค อยเป นค อยไป
การเพิ่มภาษาที่สองและลดภาษาแรกจึงตองใช
กระบวนการสอนที่เอื้อตอผูเรียนในการเรียนรู
ภาษาทีส่ องอยางตอเนือ่ งและคอยชวยเหลือเพือ่
ไมใหผเู รียนทอ หรือเกิดความรูส กึ วายากเกินไป
และเบื่ อหน ายหรื อ เลิ ก เรี ย นไปในที่ สุ ด ใน
ประเด็นนี้ผูบริหารก็ตองรูและเขาใจธรรมชาติ

บทสรุ ป
การศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual
Education) ในต า งประเทศและการศึ ก ษา
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ในประเทศไทย ล วนแล วแต มี วั ตถุ ประสงค
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การเรียนรูดังกลาวเปนอยางดีดวย
2. การจั ดสภาพแวดล อมและการ
พัฒนาแหลงเรียนรูใ หเอือ้ ตอการเรียนรู รวมทัง้
หลักสูตร อุปกรณ เทคโนโลยี และสื่อการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะชวยใหเกิดการเรียนรูภ าษาที่
สองไดเปนอยางดี ยกตัวอยางเด็กอพยพจาก
ประเทศในแถบเอเชี ยที่ ไปอยู ในประเทศ
ออสเตรเลีย สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษที่เปน
ภาษาที่ สองได อย างรวดเร็ วและประสบความ
สําเร็ จมาก สามารถเข าเรี ยนร วมชั้ นกั บชาว
ออสเตรเลี ยนภายในเวลา 1-2 ป สําหรั บ
ประเทศไทยเราสภาพแวดลอมอาจจะไม เป น
เช นในต างประเทศ แต ก็ สามารถจํ า ลอง
สถานการณตา งๆ หรือ ผานสือ่ ภาพยนตร วีดทิ ศั น
เปนตน
3. การสร างเครื อข ายทางการศึ กษา
ระหวางโรงเรียน ชุมชน และสถาบันทางการ
ศึ กษาในการส งเสริ มให นั กเรี ยนได แสวงหา
ความรู หรือไดรับความรูจากแหลงการศึกษา
อื่ นๆ ตลอดจนการไดรั บความชวยเหลือจาก

หน วยงานภายนอกในด านวิ ทยากร อาจารย
พิเศษเฉพาะสาขาจากสถาบันอุดมศึกษา หรือ
จากผูป กครอง-ชุมชน เพือ่ ใหการเรียนการสอน
เปนไปอยางตอเนื่องหากเกิดปญหาขาดแคลน
ครูชั่วขณะ เปนตน
4. การจัดโครงสรางการบริหารงานภาย
ในสถานศึ กษาที่ เอื้ อต อการบริ หารจั ดการให
นักเรียนไดรบั ความรูอ ยางแทจริง การจัดโครงสราง
การบริหารที่ดี ชัดเจน เปนระบบ จะชวยทําให
การดํ า เนิ น งานของโครงการเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็ นที่ สําคั ญอี กประการหนึ่ งก็ คื อ
การเลือกสรรผู บริหารโรงเรียน และผู บริหาร
โครงการ เนื่องจากหากไดผูนําที่มีวิสัยทัศน มี
ภาวะผูน าํ มีความรู ความเขาใจ ในหลักการของ
การจัดการศึกษาดังกลาว ก็จะทําใหการจัดการ
ศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)
และหลั ก สู ต รภาคภาษาอั ง กฤษ (English
Program) ประสบความสําเร็จเปนไปตามวัตถุ
ประสงค ดวยเชนกัน
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