สําหรับครู

แบบรายงานผลการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับรายบุคคล
1. รหัสประจําตัวครูผูสอบ ..............................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................................
วิทยฐานะ
 ครูผูชวย (1)  ครู คศ.1 (2)  ครู คศ.2 (3)  ครู คศ 3 (4)  ครู คศ.4 (5)  ครู คศ.5 (6)
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
4. คํานําหนาชื่อ  นาย (1)  นาง (2)  นางสาว (3)
5. เพศ
 ชาย (1)  หญิง (2)
6. วันเดือนปเกิด วันที่ (1)...........เดือน (2) ................. (ใสเปนตัวเลข เชน ม.ค.=1 ก.พ.=2 เปนตน) พ.ศ. (3)...............
7. บรรจุรบั ราชการเมือ่ วันที่ (1) .......เดือน (2) ........ (ใสเปนตัวเลข เชน ม.ค.=1 ก.พ.=2 เปนตน).พ.ศ. (3) ……..........
8. โรงเรียนทีป่ ฏิบัติการสอนปจจุบัน .............................................................................................................................
9. ประเภทโรงเรียน (ตอบไดมากกวา 1 ประเภท)
 มีหองเรียนพิเศษหรือโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (โดย สพฐ.) (1)
 EP/MEP (English program/Mini English program) (2)
 ERIC (English Resource and Instruction Centre) (3)
 PEER Center (Primary Education English Resource Center) (4)
 EBE (English Bilingual Education) (5)
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………….
 ไมมหี องเรียนพิเศษ/โรงเรียนทั่วไป (7)
10. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (1) สพป. จังหวัด (2)............................................เขต (3) .................
 (4) มัธยมศึกษา เขต (5) .....................................................................
11. อีเมล (e-mail)………………………………………………………………………………………….……………………………………………...
12. ระดับการศึกษาสูงสุด  (1) ต่ํากวาปริญญาตรี  (2) ปริญญาตรี  (3) ปริญญาโท  (4) ปริญญาเอก
13. ขอมูลการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

สาขาวิชา
คณะ
สถาบัน
สาขาวิชา
คณะ
สถาบัน
สาขาวิชา
คณะ
สถาบัน

14. ประสบการณดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ........................................ป
15. ระดับชั้นที่สอน (ตอบไดมากกวา 1 ระดับ)
 (1) ประถมศึกษาปที่ 1
 (7) มัธยมศึกษาปที่ 1
 (2) ประถมศึกษาปที่ 2
 (8) มัธยมศึกษาปที่ 2
 (3) ประถมศึกษาปที่ 3
 (9) มัธยมศึกษาปที่ 3
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 (4) ประถมศึกษาปที่ 4
 (5) ประถมศึกษาปที่ 5
 (6) ประถมศึกษาปที่ 6

 (10) มัธยมศึกษาปที่ 4
 (11) มัธยมศึกษาปที่ 5
 (12) มัธยมศึกษาปที่ 6

16. ประสบการณการเขารับการอบรมดานภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะยาว (2 สัปดาหขึ้นไป)
16.1 เขารับการอบรมภายในประเทศ  (1) เคย
 (2) ไมเคย
16.2 เขารับการอบรมตางประเทศ  (1) เคย
 (2) ไมเคย
โปรดเพิ่มรายละเอียดการอบรม 3 ครั้งสุดทาย
เรื่อง/หลักสูตร
พ.ศ. .............. สถาบัน
ประเทศ
เรื่อง/หลักสูตร
พ.ศ. ............... สถาบัน
ประเทศ
เรื่อง/หลักสูตร
พ.ศ. ................ สถาบัน
ประเทศ
17. ประสบการณการศึกษาดูงานตางประเทศ
 (1) เคย
จํานวน..................ครัง้ (ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา)
สถาบัน...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประเทศ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไมเคย
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18. ความตองการในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ
 (1) ตองการไดรับการพัฒนา
 (2) หลักสูตรที่ตองการไดรับการพัฒนา................................................................................
 (3) ตองการไดรับการพัฒนาภายในประเทศ
 (1) สพฐ. สพท. หรือ โรงเรียนเปนผูจัดอบรม
 (2) มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรให โดยใหครูเขาอบรมตามความสนใจ
 (3) เรียนหลักสูตร online กับสถาบันภาษาในประเทศ
 (4) เรียนหลักสูตรผสมผสานระหวาง online และพบกลุม /วิทยากร/coach เปนระยะๆ
 (4) ตองการไดรับการพัฒนาในตางประเทศ
 (1) หลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ สพฐ. กําหนด โดยผูอบรมรับผิดชอบคาใชจายบางสวน
 (2) หลักสูตรที่ตนสนใจและเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ตนสนใจ โดยผูอ บรม
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
 (3) เรียนหลักสูตร online กับสถาบันภาษาในตางประเทศ
 (4) เรียนหลักสูตรผสมผสานระหวาง online และพบกลุม /วิทยากร/coach เปนระยะๆ
 (5) ไมตองการไดรับการพัฒนา
19. ผลการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถมาตรฐานสากล (CEFR) ปงบประมาณ 2558
19.1 ทักษะการฟง (Listening)
19.1.1 คะแนน (ดิบ) ................................ คะแนน จากคะแนนเต็ม.......................คะแนน
19.1.2 ระดับความสามารถ
 (1) A0 (pre A1)
 (2) A1
 (3) A2
 (4) B1
 (5) B2
 (6) C1
 (7) C2
19.2 ทักษะการใชภาษา (Language usage)
19.2.1 คะแนน (ดิบ) ........................................................คะแนน
19.1.2 ระดับความสามารถ
 (1) A0 (pre A1)
 (2) A1
 (3) A2
 (4) B1
 (5) B2
 (6) C1
 (7) C2
19.3 ระดับความสามารถโดยรวม
19.1.2 ระดับความสามารถ
 (1) A0 (pre A1)
 (2) A1
 (3) A2
 (4) B1
 (5) B2
 (6) C1
 (7) C2
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