
เครื่องมือประเมิน ติดตามและประเมินผล  
นโยบายข้อที่ 6 “ ส่งเสริมภาษาสู่สากล ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

โรงเรียน.........................................................  เครือข่าย......................................................  
 ค าชี้แจง 

1. เครื่องมือประเมินนโยบายข้อที่ 6 “ ส่งเสริมภาษาสู่สากล ” ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับศึกษานิเทศก์ 
หรือผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลใช้ส าหรับประเมินโรงเรียนใน
สังกัด เครื่องมือฉบับนี้ ประเมินนโยบายข้อที่  6 “ ส่งเสริมภาษาสู่สากล ” จ านวน  4  ด้าน  ได้แก่ 

1.1 ด้านบริหารจัดการ   จ านวน.....4.....ข้อ 
1.2 ด้านบุคลากร    จ านวน...6.....ข้อ 
1.3 ด้านการจัดหลักสูตร   จ านวน....3.....ข้อ 
1.4 ด้านพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จ านวน....4....ข้อ 
1.5 ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี          จ านวน....5.. ข้อ 
1.6 ด้านผู้เรียน    จ านวน....5.....ข้อ 
1.7 ด้านสิ่งแวดล้อม    จ านวน....4.....ข้อ 

2. การประเมินมี 4 ระดับ 
2.1 การประเมินรายด้าน มีเกณฑ์การประเมินเป็นระดับคุณภาพ 4ระดับ  ได้แก่ 

ระดับ 4 ดีมาก ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ปรับปรุง 
2.2 การประเมินสรุปผลในภาพรวม มีเกณฑ์การตดัสนิ  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยให้น าคะแนนของแต่ละข้อมารวมกัน แล้วคิดสรุป

เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้ 

- เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง         จะต้องได้คะแนน  80  -  100  คะแนน 
- เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน          จะต้องได้คะแนน  70  -  79   คะแนน 
- เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง    จะต้องได้คะแนน  60  -  69   คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ  60  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  

3. โปรดขีด   ในช่อง   หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และ หน้าข้อความของระดับคุณภาพ 
ในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านนั้น ๆ 

4. สรุปผลการประเมินภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 2.2.1 แล้วขีด  ในช่อง  ผ่าน หรือ 
ไม่ผ่าน 

5. ลงชื่อผู้ประเมิน และ วัน เดือน ปี ที่ประเมิน 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินนโยบายข้อที่ 6 “ส่งเสริมภาษาสู่สากล” 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

โรงเรียน..............................................................................เครือข่าย.............................. .................................................................................... 

             โปรดขีด    ในช่อง   หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และ หน้าข้อความของระดับคุณภาพ ในแต่ละด้านตามเกณฑ์และร่องรอยหลักฐานที่ก าหนดในด้านนั้น ๆ 

           ค าอธิบายระดับคุณภาพของการพิจารณาในการประเมินนโยบาย ข้อที่ 6 “ส่งเสริมภาษาสู่สากล” 

รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

1. ด้านการบริหาร
จัดการ  

 

1.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแต่งตั้งคณะท างาน  จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 

จัดท าแผน/โครงการ กิจกรรม  

 ระดับ 4  ดีมาก   

 มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย 
แต่งตั้งคณะท างาน  จัดท าข้อมลูสารสนเทศ จดัท าแผน/โครงการ 
กิจกรรม การน าแผน โครงการสู่การปฏิบัต ิ
 ระดับ 3 ดี    

 มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย 
แต่งตั้งคณะท างาน  จัดท าข้อมลูสารสนเทศ จดัท าแผน/โครงการ 
กิจกรรม 
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย  แต่งตั้งคณะท างาน  จัดท าข้อมลู
สารสนเทศ  
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย  แต่งตั้งคณะท างาน  จัดท าข้อมลู
สารสนเทศ  

 โครงการ/กิจกรรม ดา้น

บุคคลากร 

 อื่นๆ........................................ 

..................................................... 

..................................................... 

 

 

 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

 1.2 มีการจัดสรรงบประมาณ / รายไดส้ถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

 มีการจัดสรรงบประมาณ/รายไดส้ถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  ตลอดจนมรี่องรอย/เอกสาร
หลักฐานปรากฏให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 
 ระดับ 3 ดี    

 มีการจัดสรรงบประมาณ/รายไดส้ถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  ตลอดจนมรี่องรอย/เอกสาร
หลักฐานปรากฏบ้าง 
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีการจัดสรรงบประมาณ/รายไดส้ถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ แต่ไม่ปรากฏร่องรอย/
เอกสารหลักฐาน 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 มีการจัดสรรงบประมาณ/รายไดส้ถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ แตไ่ม่เพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 

 โครงการ  
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
แผนงบประมาณ 

 อื่นๆ........................................ 

..................................................... 

..................................................... 

 

 

 1.3 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
 

 ระดับ 4  ดีมาก   

 มีการระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาจากผู้ปกครอง/ชุมชน ท้ัง 
4 ด้าน และเพียงพอต่อการน าไปใช้  ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์/อาคารสถานท่ี และการจัดการ 
 
 
 

 แบบบันทึกการประชุม 

ภาพถ่าย  หนังสือเชิญ 
 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 3 ดี    

 มีการระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน 1-2 
ด้าน  บุคลากร งบประมาณวัสดุอปุกรณ์อาคารสถานท่ี และการ
จัดการ  
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
จากผู้ปกครอง/ชุมชนแต่ไมเ่พียงพอต่อการน าไปใช้  
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษจากผู้ปกครอง/ชุมชน 

 

 1.4 มีการประเมิน ก ากับ ติดตาม การจัดการเรยีน  การสอน
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ 
 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีการประเมิน ก ากับ ตดิตาม การจัดการเรียน  การสอน/จดั

กิจกรรมภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 5 ครั้ง/ภาคเรียน 

 ระดับ 3 ดี    

 มีการประเมิน ก ากับ ตดิตาม การจัดการเรยีน การสอน/จด

กิจกรรมภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ 3 – 4 ครั้ง/ภาคเรียน 

ระดับ 2 พอใช้   

 มีการประเมิน ก ากับ ตดิตาม การจัดการเรยีน  การสอน/จัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

 

 

 ปฏิทินการประเมิน การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีการประเมิน ก ากับ ติดตาม การจัดการเรยีน  การสอน/จัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

2. ด้านบุคลากร 2.1 มีครูชาวต่างชาติหรืออาสาสมคัรสอนภาษาอังกฤษ  ระดับ 4  ดีมาก   

มีครูชาวต่างชาตหิรืออาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษช่วยสอน        โดย

นักเรียนทุกคนไดเ้รียนภาษาอังกฤษภาคเรยีนละ 20 ช่ัวโมงขึ้นไป 

 ระดับ 3 ดี    

 มีครูชาวต่างชาติหรืออาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษช่วยสอน  โดย
นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษภาคเรยีนละ 10 ช่ัวโมงขึ้นไป 
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีครูชาวต่างชาติหรืออาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษช่วยสอนเป็นบาง
ช่วง  เช่น    1-2 เดือน/ปี 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีครูชาวต่างชาติหรืออาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ 

 สัญญาจ้างครตู่างชาต ิ
 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 2.2 มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ระดับ 4  ดีมาก   

มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จัดการเรยีนการสอนไดค้รบทุก

จ านวนห้องเรียน  และในวิชาเพิ่มเติม 

 ระดับ 3 ดี    

 มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จัดการเรยีนการสอนไดค้รบทุก
จ านวนห้องเรียน 
 

 กพ.7  
 ตารางสอน 

 ข้อมูลสารสนเทศฝา่ย
บริหารงานบุคคล 
 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 2 พอใช้   

 มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จัดการเรยีนการสอนได้บางห้อง 
(ร้อยละ 50  ขึ้นไป แต่ไม่ครบทุกห้องเรียน) 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีครู/มคีรูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนได้บาง
ห้อง  (ไม่ถึงร้อยละ 50  ของจ านวนห้องเรียน) 

 

 

 2.3  มีครูไม่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้ตามหลักสูตร 
 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีครูไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จดัการเรียนการสอนได้ครบทุก

จ านวนห้องเรียน  และในวิชาเพิ่มเติม 

 ระดับ 3 ดี    

 มีครูไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนได้ครบทุก
จ านวนห้องเรียน 
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีครูไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนได้บางห้อง 
(ร้อยละ 50  ขึ้นไป แต่ไม่ครบทุกห้องเรียน) 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

 ไม่มีครู/มคีรไูม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษจัดการเรยีนการสอนได้
บางห้อง  (ไม่ถึงร้อยละ 50  ของจ านวนห้องเรียน) 

 กพ.7  
 ตารางสอน 

 ข้อมูลสารสนเทศฝา่ย
บริหารงานบุคคล 
 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 2.4  ครูที่สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 สังเกตการสอน 
 สัมภาษณ ์
 ประเมินการสอน 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 3 ดี    

 ครูร้อยละ 70 ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 ระดับ 2 พอใช้   

 ครูร้อยละ 60 ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 2.5 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ และ
พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบ
อื่นๆ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาองักฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

สื่อสารได้และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE 

online หรือระบบอื่นๆ 

 ระดับ 3 ดี    

 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE 
online หรือระบบอื่นๆ 
 ระดับ 2 พอใช้   

 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE 
online หรือระบบอื่นๆ 
 

 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
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 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ร้อยละ 70 ของครูผูส้อนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE 
online หรือระบบอื่นๆ 

 2.6  ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบอื่นๆ 
 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตนเองและพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบอื่นๆจ านวน 20 

ช่ัวโมง 

 ระดับ 3 ดี    

 ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ว้ยตนเองและพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบอื่นๆจ านวน 15  
ช่ัวโมง 
 ระดับ 2 พอใช้   

 ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ว้ยตนเองและพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบอื่นๆจ านวน 10  
ช่ัวโมง 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตนเองและพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE online หรือระบบอื่นๆจ านวน 5  
ช่ัวโมง 

 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
 รายงานการอบรม 
 ID Plan 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
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3. ด้านการจัด
หลักสูตร  
 

3.1 มีการปรับโครงสรา้งเวลาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  โดยเพิ่มเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการครบทุกช้ันเรียน 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีการปรับโครงสร้างเวลาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  โดยเพิ่มเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการครบทุกช้ันเรียน 
 ระดับ 3 ดี    

 มีการปรับโครงสร้างเวลาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  โดยสถานศึกษาเพิ่ม
เวลาเรียนภาษาอังกฤษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไมค่รบ
ทุกช้ันเรียน 
 ระดับ 2 พอใช้   

 มีการปรับโครงสร้างเวลาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ โดยสถานศึกษาไมเ่พิ่ม
เวลาเรียนภาษาอังกฤษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการปรับโครงสร้างเวลาหลักสตูรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ   

 หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรท้องถิ่น 

แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 3.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่น     

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีพัฒนาหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาอื่น 
)  ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรยีน สังคมวัฒนธรรม อาชีพและ
อื่น ๆ โดยจัดเนื้อหาของหน่วยการเรียนเน้นจากเรื่องใกล้ตัวที่
เกี่ยวกับผู้เรียน ชุมชน และวงกว้างตามล าดับต่อไป 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรท้องถิ่น 

แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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 ระดับ 3 ดี    

มีการพัฒนาหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  
ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้  แตไ่ม่จัดเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่
เน้นเรื่องใกล้ตัวและเกีย่วกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
 ระดับ 2 พอใช้   

มีการพัฒนาหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  แต่ไม่
มีตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  เนื้อหา หน่วยการเรยีนรู้ที่เน้นเรื่องใกล้
ตัวและเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรกลุม่ 
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  ตัวช้ีวัด และสาระการเรยีนรู้  
โดยจดัเนื้อหา หน่วยการเรยีนรู้ที่เน้นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของผู้เรียน 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 3.3 จัดท าหลักสตูรท้องถิ่นภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร    ระดับ 4  ดีมาก   

มีจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีการน าไปใช้ มีการประเมินผลการใช้และ
มีการปรับปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ระดับ 3 ดี    

มีจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีการ

น าไปใช้ มีการประเมินผลการใช้ 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรท้องถิ่น 

แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
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 ระดับ 2 พอใช้   

มีจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีการ

น าไปใช้ 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการจัดท าหลักสตูรท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

 

 

4. พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนเน้นภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 
 

4.1 ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู ้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู ้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) ปรบัการเรยีนการสอนจากการเน้น
ไวยากรณ ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด 
การอ่าน และการเขียนตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 
 ระดับ 3 ดี    

มีการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู ้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) ปรบัการเรยีนการสอนจากการเน้น
ไวยากรณ ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด 
การอ่าน และการเขียนตามล าดับ 
 ระดับ 2 พอใช้   

มีการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

ธรรมชาติของการเรียนรู ้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 

Language Teaching : CLT)  

 หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรท้องถิ่น 

แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
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 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการปรับจดุเน้นการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู ้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) 

 4.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นลงมอื
ปฏิบัติจริงยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีการจัดกระบวนการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้น
ลงมือปฏิบัตจิริงยึดผู้เรียนเป็นส าคญั จัดกระบวนการต่อเนื่องจาก
ห้องเรียนสู่วิถีชีวิตประจ าวันของผูเ้รียน ตลอดทั้งส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้เผชิญสถานการณ์จริง 
 ระดับ 3 ดี    

มีการจัดกระบวนการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้น

ลงมือปฏิบัตจิริงยึดผู้เรียนเป็นส าคญั จัดกระบวนการต่อเนื่องจาก

ห้องเรียนสู่วิถีชีวิตประจ าวันของผูเ้รียน 

 ระดับ 2 พอใช้   

มีการจัดกระบวนการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้น

ลงมือปฏิบัตจิริงยึดผู้เรียนเป็นส าคญั  

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการจัดกระบวนการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เน้นลงมือปฏิบตัิจริงยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรท้องถิ่น 

แผนพัฒนาคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
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 4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนอยา่งน้อย 10 
กิจกรรม 

 ระดับ 4  ดีมาก   

จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนนมากกว่า 10 
กิจกรรม 
 ระดับ 3 ดี    

จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนนมากกว่า 5 
กิจกรรมแต่ไม่ถึง 10 กิจกรรม 
 ระดับ 2 พอใช้   

จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนน้อยกว่า 5 

กิจกรรม 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรยีน 

 แผนกิจกรรม 
รายงานผลการจดักิจกรรม 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
 

 4.4 ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวดัและประเมินผลความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวัดและประเมินผลความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีครอบคลุมทักษะการเรยีนรู้ทุกด้าน 
ได้แก่  ความรู้  กระบวนการ (ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) และ
เจตคต ิ
 ระดับ 3 ดี    

ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวัดและประเมินผลความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ไม่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ทุกด้าน  
 ระดับ 2 พอใช้   

ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวัดและประเมินผลความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในด้านใดด้านหนึ่ง  

 แบบทดสอบ ด้านต่างๆ ความรู้  
กระบวนการ (ทักษะการฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน) และเจตคต ิ

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
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 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ครูที่สอนภาษาอังกฤษไม่มีการวดัและประเมินผลความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

5. ด้านแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยี  
 

5.1 มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT)  และวัสดุอุปกรณ ์  ระดับ 4  ดีมาก   

มีสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
ส าหรับนักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปและให้บริการเพิ่มเติมแก่
บุคลากรภายนอก 
 ระดับ 3 ดี    

มีสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ

ส าหรับนักเรียน   ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 ระดับ 2 พอใช้   

มีสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ

ส าหรับนักเรียน    ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

มีสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับนักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 

 แบบบันทึกการค้นคว้า 
 สื่อ/นวัตกรรม 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
 

 5.2 มีห้องปฏิบัติการทางภาษา หรือห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีห้องปฏิบัติการทางภาษา/ ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน  อย่างเพียงพอส าหรับนักเรียนทุก
ห้องและสามารถให้ บริการแก่โรงเรียนอื่นได้ด้วย 
 

 แบบบันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 ภาพถ่าย 
 สอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ ์
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 ระดับ 3 ดี    

มีห้องปฏิบัติการทางภาษา/ ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน  อย่างเพียงพอส าหรับห้อง/

โปรแกรมส่วนใหญ ่

 ระดับ 2 พอใช้   

มีห้องปฏิบัติการทางภาษา/ ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ส าหรับนักเรียนห้อง/โปรแกรม 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีห้องปฏิบตัิการทางภาษา/ ห้องคอมพิวเตอร์/ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
 

 5.3 มีแหล่งเรียนรู้  หรือเครือข่ายการเรยีนรู้  เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีแหล่งเรียนรู้  หรือเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการใช้ภาษาองักฤษและใช้บริการ/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอยา่งต่อเนื่อง 
 ระดับ 3 ดี    
มีแหล่งเรียนรู้  หรือเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการใช้ภาษาองักฤษและใช้บริการ/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเป็นบางครั้ง 
 ระดับ 2 พอใช้   

มีแหล่งเรียนรู้  หรือเครือข่ายการเรียนรู้  เพื่อส่งเสรมิ/พัฒนาการ

ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะภายในประเทศ 

 ทะเบียนแหล่งเรียนรู ้
 ภาพถ่าย 
 สอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ ์

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
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 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการใช้บริการแหล่งเรยีนรู้  และไม่มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ   

 5.4 น าระบบเครือข่าย Social Network และapplications ต่าง ๆ 
เช่น Facebook  Line Twitter Youtube Blogger หรืออ่ืน ๆ มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีการน าระบบเครือข่าย Social Network และapplications ต่าง 
ๆ เช่นFacebook  Line Twitter Youtube Blogger หรืออ่ืน ๆ 
มาใช้ อย่างต่อเนื่อง 
 ระดับ 3 ดี    
มีการน าระบบเครือข่าย Social Network และapplications ต่าง 
ๆ เช่นFacebook  Line Twitter Youtube Blogger  
หรืออ่ืน ๆ มาใช้  
 ระดับ 2 พอใช้   

มีการน าระบบเครือข่าย Social Network และapplications 
บางตัว มาใช้ในบางโอกาส 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการน าระบบเครือข่าย Social Network และapplications 
ต่าง ๆ มาใช้  

 

 5.5 ครูใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
เช่น Eng 24  Echo English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ 
 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ครูใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศเช่น Eng 24  Echo 
English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
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 ระดับ 3 ดี    
ครูใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ เช่น Eng 24  Echo 
English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ เป็นประจ า 
 ระดับ 2 พอใช้   

ครูใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ เช่น Eng 24  Echo 
English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ มาใช้ในบางโอกาส 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอภาษาต่างประเทศ เช่น Eng 24  
Echo English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

6.ด้านผู้เรียน 
 

6.1 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1TEPE online 
หรือระบบอื่นๆ 
 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 
 ระดับ 3 ดี    
ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 
 ระดับ 2 พอใช้   

ร้อยละ 60 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมิน

ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 

 เกียรติบตัร/วุฒิบตัร 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
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การปฏิบัติงาน 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน
เขียนค าศัพท์ไดต้ามระดบัช้ันเรียน 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 

3 อ่านเขียนค าศัพท์ได้ตามระดับช้ันเรียน 

 ระดับ 3 ดี    

ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 อ่านเขียนค าศัพท์ได้ตามระดับช้ันเรียน 
 ระดับ 2 พอใช้   

ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 

3 อ่านเขียนค าศัพท์ได้ตามระดับช้ันเรียน 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ร้อยละ 60 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 อ่านเขียนค าศัพท์ได้ตามระดับช้ันเรียน 

 แบบประเมินการอ่านเขียน
ค าศัพท์ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
 

 6.3 ร้อยละของนักเรียนสามารถพดูภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 
2 ภาษา 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ร้อยละ 70  ของนักเรียนสามารถพูดภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
 ระดับ 3 ดี    
ร้อยละ 60 ของนักเรียนสามารถพูดภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
 ระดับ 2 พอใช้   
ร้อยละ 50 ของนักเรียนสามารถพูดภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
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 ระดับ 1 ปรับปรุง  
ร้อยละ 40  ของนักเรียนสามารถพูดภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 

 6.4 ร้อยละของนักเรียนได้เขา้ค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานใน
ประเทศ /ต่างประเทศ 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้เข้าค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานใน
ประเทศ /ต่างประเทศ 
 ระดับ 3 ดี    
ร้อยละ 60 ของนักเรียนได้เข้าค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานใน
ประเทศ /ต่างประเทศ 
 ระดับ 2 พอใช้   
ร้อยละ 50 ของนักเรียนได้เข้าค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานใน
ประเทศ /ต่างประเทศ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  
ร้อยละ 40 ของนักเรียนได้เข้าค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานใน
ประเทศ /ต่างประเทศ 

 เกียรติบตัร/หนังสือเชิญ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
 

 6.5 นักเรียนมีผลการเรียนปลายป ีวิชาภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 
 

 ระดับ 4 ดีมาก    
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนมีผลการเรียนปลายปี วิชา
ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 
 ระดับ 3 ดี    
ร้อยละ 60- 79 ของนักเรียนมีผลการเรยีนปลายปี วิชา
ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 
 

 ปพ 5 วิชาภาษาอังกฤษ 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
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 ระดับ 2 พอใช้   
ร้อยละ 41-59 ของนักเรียนมีผลการเรยีนปลายปี วิชา
ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  
ร้อยละ 10-40 ของนักเรียนมีผลการเรยีนปลายปี วิชา
ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป 

7. ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาต่าง 
ประเทศ 
 

7.1 จัดท าป้ายต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป้าย
โรงเรียน ป้ายอาคารเรียน ป้ายห้องพิเศษ ป้ายประเมิน
ภาษาอังกฤษ แผนภูมิ โดยเฉพาะ ป้ายบอกทาง 
ต้นไม้พูดได้ 

 ระดับ 4 ดีมาก    

จัดท าป้ายต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป้ายโรงเรียน 
ป้ายอาคารเรียน ป้ายห้องพิเศษ ป้ายประเมิน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ป้ายบอกทาง และป้ายอื่น ๆ 
อย่างหลากหลาย 
 ระดับ 3 ดี    

จัดท าป้ายต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป้ายโรงเรียน 
ป้ายอาคารเรียน ป้ายห้องพิเศษ ป้ายประเมิน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ป้ายบอกทาง 

 ระดับ 2 พอใช้   

จัดท าป้ายต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษบ้างแต่มี
จ านวนน้อย 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการจัดป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
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 7.2 จัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอเรื่องราวที่
ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 ระดับ 4 ดีมาก    

จัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอเรื่องราวที่
ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็นภาษาอังกฤษ หลากหลาย
ต่อเนื่อง 
 ระดับ 3 ดี    

จัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอเรื่องราวที่
ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่อเนื่อง 

 ระดับ 2 พอใช้   

จัดท าจัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอเรื่องราวที่
ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็นภาษาอังกฤษ บ้างแต่มี
จ านวนน้อย 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการจัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอ
เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 7.3 จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน 
ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษ 
 

 ระดับ 4 ดีมาก    
จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน 

ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน นักเรียน
เข้ารับบริการและเข้าร่วม 
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 ระดับ 3 ดี    
จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน 

ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง 
 ระดับ 2 พอใช้   
จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน 
ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  
ไม่มีการจัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน 
ภาพยนตรภ์าษาอังกฤษ 

 7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการ
เรียนรู้/การใช้ภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4 ดีมาก    

มีการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้/การใช้
ภาษาอังกฤษ และมีการปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์อย่าง
น้อยเดือนละครั้ง เช่น ป้ายประเมิน มุมความรู้ เพลง เสียง
ตามสายเป็นภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 3 ดี    

มีการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้/การใช้
ภาษาอังกฤษ และมีการปรับเปลี่ยนอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง เช่น ป้ายประเมิน มุมความรู้ เพลง เสียงตามสายเป็น
ภาษาอังกฤษ    
 
 

 มีสภาพแวดล้อมที่เห็นได้
ชัดเจน ป้ายประเมิน 

 อื่นๆ........................................ 
..................................................... 
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 ระดับ 2 พอใช้   

มีการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้/การใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น ป้ายประเมิน มุมความรู้ เพลง ตาม
โอกาสวันส าคัญ เช่น วันคริสต์มาส  วันปีใหม่ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีกระตุ้นการ
เรียนรู้/การใช้ภาษาอังกฤษท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน   

 
 

 
 

 
  



สรุปผลการประเมินนโยบายข้อที่ 6 “ส่งเสริมภาษาสู่สากล” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

โรงเรียน...........................................................................................เครือข่าย................. ............................................................  
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หมายเหตุ 
คะแนน 

1. ด้านบริหารจัดการ      

   1.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแต่งตัง้คณะท างาน  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแผน/โครงการ กิจกรรม   

    1.2 มีการจัดสรรงบประมาณ / รายได้สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

   1.3 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจากผู้ปกครอง  ชุมชน    

   1.4 มีการประเมิน ก ากับ ตดิตาม การจัดการเรยีน  การสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ   

2. ด้านบุคลากร      

   2.1 มีครูชาวต่างชาติหรืออาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ   

   2.2 มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ   

   2.3  มีครูไมจ่บเอกวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ตามหลักสูตร   

   2.4  ครูที่สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   

   2.5 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ใน
ระบบ TEPE online หรือระบบอืน่ๆ 
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   2.6  ผู้บริหารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ TEPE 
online หรือระบบอื่นๆ 

  

3. ด้านการจัดหลักสูตร    

    3.1 มีการปรับโครงสร้างเวลาหลักสตูรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ  โดยเพิ่มเวลาเรียนภาษาอังกฤษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการครบทุกช้ันเรียน 

  

   3.2 พัฒนาหลักสูตรกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น       

   3.3 จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

4. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   

   4.1 ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) 

  

   4.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นลงมือปฏิบัติจริงยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั   

   4.3 จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษานอกเวลาเรียนอย่างน้อย 10 กิจกรรม   

   4.4 ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวัดและประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน   

5. ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี             

   5.1 มีสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ ( ICT)  และวัสดุอุปกรณ ์   

   5.2 มีห้องปฏิบัติการทางภาษา หรือห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  

   5.3 มีแหล่งเรียนรู้  หรือเครือข่ายการเรียนรู้  เพื่อส่งเสรมิ/พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ   
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  5.4 น าระบบเครือข่าย Social Network และapplications ต่าง ๆ เช่น Facebook  Line Twitter 
Youtube Blogger หรืออ่ืน ๆ มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

  

   5.5 ครูใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
เช่น Eng 24  Echo English Echo Hybrid หรืออ่ืน ๆ 

  

6. ด้านผู้เรียน   

   6.1 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการประเมินภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ในระดับ A1TEPE online หรือระบบอื่นๆ 

  

   6.2 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ่านเขียนค าศัพท์ไดต้ามระดับชั้น
เรียน 

  

   6.3 ร้อยละของนักเรียนสามารถพูดภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา   

   6.4 ร้อยละของนักเรียนได้เข้าค่ายภาษานานาชาติศึกษาดูงานในประเทศ /ต่างประเทศ   

   6.5 นักเรียนมีผลการเรียนปลายปี วิชาภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป   

7. ด้านสิ่งแวดล้อม   

   7.1 จัดท าป้ายต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ป้ายโรงเรียน ป้ายอาคารเรียน ป้าย
ห้องพิเศษ ป้ายประเมินภาษาอังกฤษ แผนภูมิ โดยเฉพาะ ป้ายบอกทาง 
ต้นไม้พูดได้ 

  

   7.2 จัดท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ น าเสนอเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารตารางสอน เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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   7.3 จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร ์ภาษาอังกฤษ   

   7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้/การใช้ภาษาอังกฤษ   

คะแนนรวม   

ค่าเฉลี่ยร้อยละ   

สรุปผลการประเมินได้รับรางวัลระดับเหรียญ  ทอง    เงิน    ทองแดง    เข้าร่วม 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน    ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน     ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน                                       

(.......................................)        (............................................)      (...................................................) 

วันที่...............เดือน...................................... .........พ.ศ............



 


