
 
 

รายละเอียดโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) ช้ัน ป.1-6 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้จัดโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เน้นการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
คุณครูผู้สอนเป็นคุณครูชาวต่างชาติทั้งหมด โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ  พลศึกษา ศิลปะ 
และการงานอาชีพ 
 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) แตกต่างจากหลักสูตรปกติ 

โดยเสริมวิชาท่ีสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทชีวิตประจ าวัน เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยครูผู้สอนเป็นครูชาวต่างชาติท้ังหมด วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษา 6 ช่ัวโมงเรียน
ต่อสัปดาห์ ดังนี้ 
         Period 
1. English 1: Grammar                 3 
2. English 2: Listening, Speaking, Reading and Writing        2 
3. Optional activities (English Club)               1 
         Total                6 
วิชาอื่นที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เพิ่มวิชาท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผ่านการท ากิจกรรม การสร้างผลงาน และการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วย
สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
         Period 
1. Physical Education            1 
2. Home Economics            1 
3. Arts               2 
         Total                 4 
 รวมรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษ ฝึก
ทักษะการพูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอังกฤษนอกบทเรียน ผ่านการท ากิจกรรม การเล่นกีฬา เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาในทุกด้าน ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในชีวิตจริง 



กลุ่มวิชาที่สอนเป็นภาษาไทย  
 

1. ภาษาไทย              4 
2. คณิตศาสตร์              4 
3. วิทยาศาสตร์              2 
4. วิทยาศาสตร์ (กิจกรรม)             1 
5. วิทยาการค านวณ              1 
6. สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์            3 
7. สุขศึกษา              1 
8. ดนตรีและนาฏศิลป์             1 
9. แนะแนว              1 
10. 7 Habits                       1 
11. ยุวกาชาด              1 

รวม               20 
รวมทุกวิชา              30 
 
หมายเหตุ: 1. กลุ่มวิชาท่ีสอนเป็นภาษาไทยอาจมีการปรับเปล่ียนบางส่วนตามหลักสูตรใหม่ 
          ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ระดับช้ัน ป.4-6 เรียนเสริมวิชาภาษาจีน = 1 ช่ัวโมง โดยยืดหยุ่นช่ัวโมงเรียนในวิชาอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการเรียนการสอน (ห้องปกติ) ชั้น ป.1-6 

 
วิชา         ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
กลุ่มวิชาที่สอนโดยครูชาวต่างชาติ 

ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด (โดย Fun Language)     2 
รวม           2 
 
กลุ่มวิชาที่สอนเป็นภาษาไทย  

1. ภาษาอังกฤษ         3 
2. ภาษาไทย         4 
3. คณิตศาสตร์         4 
4. วิทยาศาสตร์         2 
5. วิทยาศาสตร์ (กิจกรรม)        1 
6. วิทยาการค านวณ         1 
7. สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์       3 
8. สุขศึกษา         1 
9. พลศึกษา         1 
10. ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์       2 
11. การงานอาชีพ         1 
12. แนะแนว         1 
13. 7 Habits         1 
14. ยุวกาชาด         1 
15. ศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) และโครงงาน      1 
16. กิจกรรมชมรม         1 

รวม           28 
รวมทุกวิชา          30 
 
หมายเหตุ: 1. กลุ่มวิชาท่ีสอนเป็นภาษาไทยอาจมีการปรับเปล่ียนบางส่วนตามหลักสูตรใหม่ 
          ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ป.1-2 เรียนศึกษาค้นคว้า ป.3-6 เรียนโครงงาน 
  3. ป.4-6 มีวิชาภาษาจีน = 1 ช่ัวโมง  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ = 3 ช่ัวโมง 
 



โครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) : ค าถามท่ีพบบ่อย FAQ 
 

ท าไมไม่สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ? 
โรงเรียนออกแบบโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) โดยค านึงถึงผลลัพธ์ด้านทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเป็นส าคัญ โดยไม่ท้ิงความรู้ด้านวิชาการที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่น าไปใช้ศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
ประเทศไทยมีความเข้มข้นมากกว่าของต่างชาติมาก การเรียนตามหลักสูตรไทยโดยครูผู้เช่ียวชาญจะท าให้การ
เรียนรู้ในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนกับชาวต่างชาติ หากเรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ 
นอกจากระดับความเข้มข้นของเนื้อหาที่ลดลงแล้ว อาจต้องเรียนซ ้าเป็นภาษาไทย เพื่อน าไปใช้สอบในระบบ
การศึกษาไทยอีกด้วย ท าให้เสียเวลาเรียนเพิ่มขึ ้นเป็นสองเท่า และในเวลาเรียนก็ไม่ ได้เสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติให้แก่นักเรียนเท่าท่ีควร 

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงเลือกสอนวิชาเหล่านี้เป็นภาษาไทย เพราะค านึงถึงผลลัพธ์ทั ้งด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางวิชาการของนักเรียนเป็นส าคัญ 
ท าไมจึงสอนวิชาพลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ เป็นภาษาอังกฤษ ? 

วิชาพลศึกษา การงานอาชีพ และ ศิลปะ เป็นวิชาท่ีใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนเป็นหลักมากกว่า
เนื้อหาทางวิชาการในห้องเรียน นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น เล่นกีฬา ท างานประดิษฐ์ โดยเมื่อบังคับ
ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ นักเรียนจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท ากิจกรรม การสื่อสารแบบนี้จะเป็นการฝึก
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไม่รู้ตัว ท าให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ 
เนื่องจากในสถานการณ์นั้นนักเรียนโฟกัสกับการท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ได้คิดว่าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ 

วิธีการพัฒนาทักษะนี้ คือวิธีตามธรรมชาติที ่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับนักเรียน
แลกเปล่ียนต่างประเทศ หรือการพัฒนาทักษะภาษาของชาวต่างชาติในวัยเด็ก 
ลดช่ัวโมงวิชาท่ีสอนเป็นภาษาไทยอื่นหรือไม่ ?  

นอกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ พลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะแล้ว วิชาอื่นๆ สอนเหมือน
หลักสูตรปกติท้ังหมด โดยมีจ านวนช่ัวโมงเรียนเท่ากันทุกวิชา  
หากเรียนจบ ม.3 โครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) แล้วเรียนต่อช้ัน ม.4 แผนการเรียนอะไรได้บ้าง 

เนื่องจากในโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) สอนวิชาหลักเป็นภาษาไทยตามหลักสูตรปกติของ
โรงเรียน นักเรียนโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) มีความรู้ทางวิชาการในวิชาหลักเท่ากับนักเรียน
หลักสูตรปกติ นักเรียนจึงเลือกเรียนต่อได้ทุกแผนการเรียน และศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของไทยได้ทุก
มหาวิทยาลัยตามปกติ 
ครูประจ าช้ันคนไทยหรือต่างชาติ ? 

ส าหรับห้อง IEP จะมีครูประจ าชั้น 2 ท่าน เป็นครูชาวต่างชาติ 1 ท่าน และครูชาวไทย 1 ท่าน เพื่อ
ดูแลนักเรียนทางด้านทักษะภาษาโดยครูชาวต่างชาติ และด้านวิชาการ ความประพฤติ มารยาท วัฒนธรรมไทย 
โดยครูชาวไทย 


