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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)    

ค าอธิบาย :  พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) หมายถึง การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โดยจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครู
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค จ านวน ๑๘ ศูนย์  รูปแบบการอบรมคือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (Communicative Approach) หลักสูตรการอบรมแบบเข้ม ระยะเวลา ๓ 
สัปดาห์ มีการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมติดตามผล (Follow on)  2 วัน โดยวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 -20)  

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR 

หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ใกล้ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในภูมิภาคนั้น   

         3. เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 

(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) 
การประเมิน รอบที่ 2 

(1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.61) 
1. ร้อยละ 60 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  ได้รับการ
พัฒนา 
2. ร้อยละ 60 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา              
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการ
พัฒนา 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา              
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 
3. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา 
ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน        
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 

เงื่อนไข : กลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

เข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) น าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม จาก โรงเรียน หรือ สพท. หรือ สพฐ. 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 แหล่งข้อมูล 
- ข้อมูลครูภาษาอังกฤษทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบ

ความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ  เทียบเท่า 
- สรุปรายงานผลการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของครูที่เข้ารับ

การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2561  
- ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ในระดับ

ภูมิภาค  จ านวน ๑๕ ศูนย์ 
- ข้อมูลครูที่เข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 - 20) 
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการ

ทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอ่ืน ๆ เทียบเท่า 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมและผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561    

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาค านวณค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่ เข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. รวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 

Camp) ในปีงบประมาณ 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
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  2. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 

 3. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าวในระบบ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. จัดท าฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่า 
  1.2 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp 
  1.3 ข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่จะต้องเข้ารับการอบรม Boot Campรุ่นที่ 11-20 และส่งครูเข้ารับ
การอบรม 
  1.4 ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูที่
ผ่านการอบรม 
 2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม 

 3. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ 
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 4. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสพฐ. 

  ระดับสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม รายงานผลการอบรมและการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
รายงาน 
  3.  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 
   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายวรศักดิ์  วัชรก าธร   เบอร์โทร 081-8627410  
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :   นางสาวภิญญาพัชญ์  เชื้อจันทร์ยอด เบอร์โทร 089-8383091 


