ความเป็นมา หลักการ และพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ EIS และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการสอนแบบ EIS ได้เริ่มดําเนินการที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2547 โดยทดลองดําเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จํานวน3ห้องเรียน จํานวนนักเรียน124คน ในวิชา
คณิตศาสตร์ 5 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยครู 2 คนคือ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนซึ่งเคยมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชา
คณิตศาสตร์แต่ไม่มฐี านการใช้ภาษาอังกฤษมาก่อนและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์การสอน
คณิตศาสตร์มาก่อน และมีฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
หลักการจัดการเรียนการสอนให้ครูใช้การสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน ด้วยภาษาอังกฤษที่
ใช้ในห้องเรียน (Classroom English) และใช้การตั้งคําถาม Wh/ yes/ No สั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่นักเรียน
เคยพบเห็นมาก่อน เทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการสอน เน้นจัดกิจกรรม ฝึกทักษะให้ผู้เรียน สังเกต ศึกษา
เปรียบเทียบและวิเคราะห์จากสัญลักษณ์ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ประโยคข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ
ที่เป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคําสั่ง ประโยคคําถามทางคณิตศาสตร์และจากตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษจากสื่อหนังสือประกอบการเรียนที่กําหนด โดยคัดเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษจากประเทศสิงคโปร์ควบคู่ไปกับการให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์เปรียบเทียบกับการ
ใช้หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ฉบับภาษาไทย ครูจดั ทํากําหนดการสอนรายวิชาต่อภาคเรียน กําหนดสื่อ ที่ใช้ใน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เขียนบนกระดานด้วยภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทยไปพร้อมๆ กันสําหรับ
ความหมายของคํา หรือข้อความที่นักเรียนไม่คุ้นเคย ครูสร้าง ใบงาน (Worksheet) และข้อทดสอบเป็น
ภาษาอังกฤษทัง้ หมด
จากผลการดําเนินการสอนภายใน2เดือน พบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอนที่กําหนด สามารถสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้ดขี ึ้น ได้จดั ให้ครูกลุ่มวิชาอืน่ ๆ ได้แก่คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ที่วางตัวบุคคลเตรียมการไว้ในภาคเรียนถัดไปได้เข้ามาสังเกตการสอน
เกิดการยอมรับในระดับหนึ่ง ผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวให้การสนับสนุน คณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการและ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเห็นชอบให้เร่งดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษาโดยครูคน
ไทย ในปีการศึกษา 2548 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามความสมัครใจทั้งของ
ผู้ปกครองและผู้เรียนโดยให้มรี ะดมทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและสือ่ การสอนตามความ
เหมาะสม
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดเรียนการสอนสองภาษารูปแบบ EIS ได้นําหลักทฤษฎี การ
เรียนรู้ของ เจ บรูเนอร์ (J.Bruner) ซึ่งเป็นนักการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน และ เลพ วายก็อตสกี
(Lev Vyghotsky) เป็นนักภาษาศาสตร์และจิตวิทยาชาวรัสเซีย และทฤษฎีภาษาที่สองของ สตีเฟน คราเชน
(Stephen Krashen) มาเป็นแนวทางร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ และ
ข้อสังเกตจากงานการศึกษาวิจัยของ สุรพงศ์ งามสม (2547) ซึ่งกล่าวขยายความไว้ในส่วนทฤษฎีการเรียนรู้และ
พัฒนาครูสองภาษารูปแบบ EIS นํามาประยุกต์ในการเตรียมความพร้อมในกระบวนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ EIS ในระยะเริ่มต้นดําเนินการ ดังนี้

1) ใช้สอื่ การเรียนการสอนหลักประเภทหนังสือประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ จากประเทศสิงคโปร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้สอื่ เสริมการสอน
ประเภท เอกสาร วิดีโอ มัลติมีเดียอื่น ๆ จากการฝึกปฏิบัติการสืบค้นจาก ICT (Information Communication
Technology) และส่งเสริมให้ครูสอื่ สารผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอีเมล์ของ Google
2) ดําเนินการเตรียมความพร้อมของครูและพัฒนาครูผู้สอนร่วมกับโครงการหลักสูตรนานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ทางด้านการเสริมทักษะการสือ่ สารการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในวิชาอื่น
ๆ ให้กับครูทสี่ มัครใจและครูตามเป้าหมายที่กําหนดใน4รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา) การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) และภาษาอังกฤษ ในระหว่างการดําเนินการปฏิบัติการสอน (On the Job
Training) ตลอดปีการศึกษา 2548 ซึ่งในระหว่างการดําเนินการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไปสําหรับ
ครูผู้สอนในช่วงแรก ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะรูปแบบวิธีการอบรมด้านภาษาอังกฤษไม่เหมาะกับครูที่ไม่เคยใช้
ภาษาอังกฤษมาก่อน จึงต้องมีการปรับรูปแบบที่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษสือ่ สารในชั้นเรียนและการใช้คําถาม
ทําให้ครูได้ฝึกทักษะการใช้คาํ ถามประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆ ในวิชาที่ครูสอน ฝึกให้ครูกล้า มั่นใจ โดยไม่เน้น
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับครูผู้สอนในโครงการรูปแบบ EISผ่านการนิเทศติดตามจากผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ. ประชุมปฏิบัตกิ ารเสริมทักษะเทคนิคการสอนผ่านการสืบค้นสื่อ ICT ในระหว่าง
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน จัดสถานการณ์ให้เป็นผู้นาํ ด้านการสอนโดยให้เป็นทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring) ในการฝึกอบรมครูที่สนใจทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ซึง่ ดําเนินการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวกับร่วมกับสถาบันโครงการหลักสูตรการศึกษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จนทําให้ครูพี่เลี้ยงดังกล่าวได้รับประสบการณ์ในการเป็น ผู้ฝึกอบรมครูรูปแบบ EIS จนเป็นผู้นําการ
พัฒนาการฝึกอบรมครูในโครงการรูปแบบ EIS ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยองและโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
4) เสริมแรงจูงใจและส่งเสริมให้ครูได้เชือ่ มโยงเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister School) กับสถานศึกษาใน
ประเทศสิงคโปร์ จีน เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเสริมแรงจูงใจด้วยระบบเพิ่มค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้กบั ครูจ้างสอน ครูผู้ช่วย
และครูปฏิบัตกิ าร ที่สามารถสอนและสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษรูปแบบ EIS ได้ดี (สุรพงศ์ งามสม, 2549)
ผลของการดําเนินการประสบผลสําเร็จอย่างดียิ่ง เกิดการยกระดับคุณภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พัฒนาทักษะการใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนและเทคนิคการสอนของครูผสู้ อนให้ปรับกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น (สุ
รพงศ์ งามสม, 2549) จนเกิดการขยายผลโครงการไปสู่เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับเงินอุดหนุนในการพัฒนาครูผู้สอนรูปแบบ EIS
จากองค์การบริหารจังหวัดระยองติดต่อกัน 3 ปีซอ้ น (ปี พ.ศ. 2550-2552) ได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพัฒนา
ครูสองภาษารูปแบบ EIS เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาของจังหวัดระยองทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

และที่สนใจให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS จนส่งผลให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนรูปแบบ EISขยายไป
ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย จนในปี พ.ศ. 2552 จึงได้จดั ตั้งสมาคม EIS แห่งประเทศไทย (สุรพงศ์ งามสม, 2550,
2552)
แนวทางการพัฒนาฝึกอบรมครูสองภาษารูปแบบ EIS จากผลการศึกษาและพัฒนาจากการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสองภาษารูปแบบ EIS วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล นครระยอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
และโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดระยองทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยองตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยสรุปมีขั้นตอนแนวทางการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการเตรียมครูผู้สอน โดยการทําความเข้าใจกับผู้ริ
หาร ทีมงานและครู โดยการสร้างความตระหนักโดยให้ครูต้นแบบรูปแบบ EIS เล่าประสบการณ์ สาธิตการสอน ชม
คลิปวิดโี อ การซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ดูสอื่ ตัวอย่าง หลักสูตรและเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน
และให้ผู้สนใจและที่เข้าร่วมพัฒนาได้ศึกษาดูงานจากห้องเรียนจริงสถานศึกษาต้นแบบ ตลอดจนให้โรงเรียน
กําหนดตัวครูผนู้ ําทางวิชาการให้มีบทบาทเป็นครูผู้ทําหน้าที่ประสานงานทางวิชาการ กับผู้บริหารโรงเรียนและครู
ในโรงเรียนตลอดจน ครูวิทยากรอบรมทีอ่ าสาทําหน้าที่เป็นเครือข่ายครูพี่เลี้ยงของโครงการฯ
2) ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนที่สนใจตามหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงสร้างที่กําหนด 30
- 40 ชั่วโมง
3) ครูผู้รับการอบรมนําไปประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสือ่ สารและเทคนิคการสอนด้วยรูปแบบ EIS
4) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในโครงการฯได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเพิ่มเติม
5) ครูวิทยากรพี่เลี้ยง ครูผู้นําทางวิชาการประจําโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน นิเทศติดตามผล
เพื่อนําผลรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯอันประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยากรพี่เลี้ยง
และผู้ประสานงานโครงการ
6) ประเมินสรุปผล รายงานผล ต่อผู้บริหารโครงการฯและเจ้าของแหล่งเงินทุน
7) จัดประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในระดับเครือข่ายภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามความ
เหมาะสม (สุรพงศ์ งามสม, 2551)
จากรายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบสองภาษาEISขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(สุรพงศ์ งามสม, 2551) พบว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบสองภาษาพอเพียง (EIS) ที่ทาง
เครือข่าย/สมาคมEISแห่งประเทศไทยได้พยายามพัฒนากระบวนเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ จนทําให้นักเรียนที่มีพื้นฐานหลากหลายทั้งด้าน
ฐานความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถสื่อสารได้สองภาษา กล้าแสดงออก และพัฒนากระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อีกทัง้ ยังพัฒนาสมรรถนะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนคนไทยประจําการคนเดิม กล้าใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและสามารถจัดการเรียน
การสอนวิชาเหล่านั้นด้วยภาษาอังกฤษเกือบไม่แตกต่างครูต่างชาติที่สอนในโครงการโรงเรียนสองภาษาแบบ EP/
MEP ประสบผลสําเร็จจนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งครู/ ผู้บริหารที่แพร่หลายและกระจายไปอย่าง

กว้างขวาง จนได้รับการยอมรับจากสังคมทัว่ ไปว่ารูปแบบ EIS เป็นนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถจัดการ
เรียนรู้รูปแบบสองภาษาโดยหลักการพึ่งตนเอง พัฒนาองค์ความรู้มาจากประสบการณ์การปฏิบัติ อาทิเช่น เทคนิค
การสื่อสารสองภาษาจากรูปแบบการสอนการสื่อสารภาษาที่สองที่ สั้น ง่าย คุ้นเคย (SSF) ผ่านสือ่ ภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย ด้วยเทคนิคการสอนการสร้างองค์ความรูโ้ ดยผู้เรียน ด้วยเทคนิคแบบ OK (Observing Knowledge)
Model และ MM (Mathematical Methodology) Model ผ่านกระบวนการเรียนรู้/ จัดการสอนของครู จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มโี อกาสสนทนา แลกเปลี่ยนและอภิปรายในห้องเรียน/ โรงเรียนผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐานเชิง
บูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเชือ่ มโยงห้องเรียน/ โรงเรียนสูน่ านาชาติและสร้างเครือข่ายพัฒนา
เทคโนโลยีการเรียนรู้กับนานาชาติ จากการสนับสนุนอย่างดีของผู้บริหารด้วยการให้และสร้างโอกาสจากการ
ปฏิบัติงาน (คมพล สุวรรณกูฎ, 2552 และสุรพงศ์ งามสม, 2552)

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทักษะการสอนของครูสองภาษารูปแบบ EIS
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดเรียนการสอนสองภาษารูปแบบ EIS ได้นําหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ
เจ บรูเนอร์ (J. Bruner) ซึ่งเป็นนักการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน และ เลพ วายก็อตสกี (Lev
Vyghotsky) เป็นนักภาษาศาสตร์และจิตวิทยาชาวรัสเซีย และทฤษฎีภาษาที่สองของ สตีเฟน คราเชน (Stephen
Krashen) มาเป็นแนวทางร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์และข้อสังเกตจากงาน
การศึกษาวิจัยของผู้ศึกษาเอง สรุปได้ดังนี้
1) ทฤษฎีหลักสูตรของบรูเนอร์ (Bruner's Spiral Curricular Theory) ซึ่งมีความเชือ่ ว่ามนุษย์พัฒนา
กระบวนการรู้ ผ่านการคิดด้วยการลงมือปฏิบัติ สร้างจินตนาการและสร้างองค์ความรู้ จากลําดับขั้นการเรียนรู้
จากการจัดสถานการณ์การเรียน ให้เรียนเรียนรู้ตามลําดับขั้นจากสิ่งที่ง่ายเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ยากแบบทับซ้อน
(Bruner,J.,1960)
2) ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ของ Vyghotsky เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์มาจากการพัฒนาทางสังคม
แบบปฏิสัมพันธ์ มนุษย์จะรับรู้จากผู้มีประสบการณ์รู้มากกว่าและสร้างการเรียนรู้ เมือ่ อยู่ในโซนบรรยากาศที่
เหมาะสม (Vyghotsky, L.S,1978)
3) รูปแบบการสอนภาษาที่สองของ Stephen Krashen มีความเชื่อว่าต้องเป็นตามแนวทางแบบ
ธรรมชาติ (the Natural Approach) เสมือนการเรียนรูท้ ักษะภาษาแม่ในวัยเด็กที่ใช้การสื่อสารเป็นเป้าหมายหลัก
ในการทําหน้าที่ของภาษา ดังนั้นหลักการสอนภาษาที่สองเน้นการสอนทักษะการสือ่ สาร โดยในการเรียนรู้ภาษา
(Language Learning) ให้เน้นไปที่ "ความหมาย" เป็นหลัก เพื่อนําความหมายของคําศัพท์ที่เรียนไปใช้เพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งภาษา (Language Acquisition) ซึ่งถือว่าเป็นการหลอมหลวมกฎของภาษาโดยผ่านการ
สื่อสาร ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้จากการที่ใส่ขอ้ มูลที่มีความหมาย
(Comprehensive Input) ภายใต้โครงสร้างทางไวยากรณ์ทางภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนทีม่ อี ยู่ และใส่เนื้อหาทางภาษาใหม่เข้าไป นอกจากนั้นแล้ว แนวคิดการเรียนภาษาแบบ
ธรรมชาติยังเน้นสมมุติฐานเกีย่ วการตรวจสอบความถูกต้องโดยตัวผู้เรียนเอง และสมมุตฐิ านในเรือ่ งของตัวกรอง
อารมณ์ (The Affective Filter Hypothesis) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยรูส้ ึกตัว
(Consciously) นี้เมื่อความสามารถทางภาษาได้นับการพัฒนาขึ้น ผู้เรียนจะรู้สกึ ถึงสิ่งที่ตัวเองได้สอื่ สารออกไปว่า
"ถูก" หรือ "ผิด" และจะจดจํา จะทําการแก้ไขภาษาเมื่อมีเวลาพอเพียง ซึ่งเมื่อทําซ้ําบ่อย ๆ ครั้ง จะทําให้มีความ

คล่องแคล่วทางการใช้ภาษาตามมาในที่สดุ และในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการใช้ภาษาจะต้องได้รับการ
เสริมแรง สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนคลายวิตกกังวลและรูส้ ึกเป็นกันเอง (Krashen Stephen D, 1988)
นอกจากนั้นยังได้นํา
4) หลักการจัดการศึกษาและหลักสูตรการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ (Wikipedia, 2004)
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และในหนังสือแบบเรียนในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะ ในวิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาทั้งระดับ OLevel และ N-Level ในกลุม่ ผู้เรียนเรียนเร็ว (Express) กลุ่มปกติวิชาการ (Normal Accademic) และปกติสาย
อาชีพ (Normal Technique) ให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายในการใช้ภาษาแม่
(Mother Tougue ) ได้แก่ จีน ทมิฬ มาเลเซีย
5) การใช้ภาษาอังกฤษพูดสื่อสารในห้องเรียน (Classroom English) ตามแนวทางหลักการของ ไบรอัน
การ์ดเนอร์ (Bryan Gardner, 2000) ซึ่งเป็นนักการศึกษาชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์เกีย่ วกับการการศึกษาวิจัย
และฝึกอบรมในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
6) งานศึกษาวิจัยผลงานเชี่ยวชาญ ของ สุรพงศ์ งามสม (2547) ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพือ่
เตรียมความพร้อมผู้เรียนรูปแบบสองภาษา (Bilingual) กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยได้นําหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์และสังเคราะห์เป็นสมมุติฐานการจัดเรียนการสอนรูปสองภาษาซึ่งเรียกว่า
“ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ” หรือ “ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ” (English for Integrated
Studies: EIS) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า สมมุติฐานการจัดการเรียนการสอนสองภาษารูปแบบ “EIS” มีดังใน 4 ข้อดังนี้
(1) การเรียนภาษาที่สองให้ได้ผลต้องใช้ภาษารูปแบบ S (Simple), S (Short), F (Familiar) ผ่าน
ทางภาษาแม่ (Mother Tongue), ภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic Language) ที่คุ้นเคยสัมพันธ์กับสิง่ แวดล้อมใกล้
ตัว
(2) ถ้าผู้สอนจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษด้วยทักษะการเรียน
วิทยาศาสตร์แบบ OK Model ได้แก่ การสังเกต (Observation), การเปรียบเทียบ (Comparison), การแยกแยะ
(Classification), การเชื่อมโยง (Transferring) และการอนุมาน (Inferring) จะนําไปสูก่ ารเพิ่มความสามารถใน
การอ่าน-เขียนและอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษ
(3) ถ้าผู้สอนสร้างบทเรียนให้เรียนโยงสัญลักษณ์สู่ภาษาอังกฤษผ่านทักษะการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาแบบคณิตศาสตร์ ซึง่ เรียกว่า MM (Mathematical Methodology) Model จะทําให้เรียนเข้าใจ
ภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น
(4) ถ้าครูใช้ภาษาอังกฤษสือ่ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่เหมาะสมพอเพียงกับผูเ้ รียน จะทําให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าได้อย่างรวดเร็ว (สุรพงศ์ งามสม, 2549)

