
 
 
 

 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง   
((SSeellff  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ::  SSAARR))  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕99  
  
  

ของครูผู้สอนของครูผู้สอน  
  
  

  
โดยโดย  

  
  

นาย/นาง/นางสาว.............................นาย/นาง/นางสาว.............................  
ต าแหน่ง.......................................ต าแหน่ง.......................................  
แผนกวชิา....................................แผนกวชิา....................................  
หน้าทีพิ่เศษ....................................หน้าทีพิ่เศษ....................................  

  
  

วทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่วทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   
อาชีวศึกษาจังหวดัขอนแก่นอาชีวศึกษาจังหวดัขอนแก่น   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ   



บทน า 
 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
 
 วิสัยทัศน์ (vision) 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
 
 พันธกิจ ( mission) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
  
 เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๒ ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ – สกุล............................................................................................................................. 
  วัน / เดือน / ปีเกิด......................................................................................อายุ...................ปี  
  ภูมิล าเนาเดิม....................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.............................................................................................................  
  หมู่ท่ี...............ต าบล......................................อ าเภอ.................................จังหวัด.................  
 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี...................................................สาขา...................................สถาบัน.................  
  ปริญญาโท...............................................สาขา...................................สถาบัน...................... 
  เริ่มปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคนครนายกตั้งแต่วันท่ี..............เดือน................ปี................  
  รวมเป็นระยะเวลา.................ปี.............เดือน..................วัน  เลขท่ีต าแหน่ง........................
  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................วิทยฐานะ.....................ขั้นเงินเดือน........................  
  
 ใบประกอบวิชาชีพครู  
 มี  เลขท่ี..................................  ส้ินสุดวันท่ี......................................  
 ไม่มี 
 
 สถิติจ านวนวันลาและการมาสายในการปฏิบัติงาน  
 ๑) ตารางจ านวนวันลา 

 

ล าดับ ประเภทวันลา 
จ านวนวันลา 

๑ เม.ย - ๓๐ ก.ย ๑ต.ค - ๓๑ มี.ค รวม 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖     

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๓ ประวัติการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพที่สอน 

อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

วัน/เดือน/ป ี เร่ือง สถานที่ จ านวน
ชั่วโมง 

เอกสารอ้างอิง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 สรุป ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้พัฒนาตนเอง จ านวน...................................ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๔ วิชาที่สอน 
รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 
รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายวิชา / รหัส 
ชั่วโมงสอน 
/ รายวิชา 

ระดับชั้น
กลุ่ม 

แผนก
วิชา 

จ านวนผู้
ลงทะเบียนเรียน 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

๖      
๗      

๘      
รวม     

ล าดับ รายวิชา / รหัส 
ชั่วโมงสอน 
/ รายวิชา 

ระดับชั้น
กลุ่ม 

แผนกวิชา 
จ านวนผู้ลงทะเบียน

เรียน 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      

รวม     



๑.๕ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามรายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕ 9 

 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ........... 
 
  ขอรับรองว่า  

  นาย/นาง/นางสาว...............................ได้ปฏิบัติจ ริง 

  ลงช่ือ............................................................   

  (            )  

  หัวหน้าแผนกวิชา.............................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา 
(รหัสวิชา) 

คาบสอน/  
หน่วยกิต 

ชั้น / 
 กลุ่ม 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
 (คน) 

จ านวนผู้เรียนมีผลการเรียน ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
เกรด ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ขร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม             



ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามรายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9 
 

ชื่อรายวิชา 
(รหัสวิชา) 

คาบ 
สอน /  
หน่วย
กิต 

ชั้น / 
 กลุ่ม 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนมีผลการเรียน ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 

เกรด ๒.๐๐ ขึ้น
ไป 

ขร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อย
ละ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม             
 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 จ านวน.......................คน คิดเป็นร้อยละ...........................  
 
  ขอรับรองว่า     

  นาย/นาง/นางสาว............................ได้ปฏิบัติจริง  

  ลงช่ือ...............................................................   

  (                                              )  

  หัวหน้าแผนกวิชา.............................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๖ สรุปผลการจัดโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัน / เดือน 
/ ปี 
ที่จัด 

ผู้เข้าร่วม ผลส าเร็จของ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
๑.๗ ผลงานด้านวิชาการ 
 ผลงานท่ีจัดท าในการจัดการเรียนการสอน(โปรดท าเครื่องหมาย √ ตรงกับผลงานของท่านพร้อมท้ังระบุ
ผลงาน) 
 □๑.  ผลงานวิจัย เรื่อง……………………………………………………………. 
 □๒.  ชุดการสอน เรื่อง........................................................................................................................... 
 □๓.  โมเดล เรื่อง………………………………………………………………. 
 □๔.  ส่ือการสอนท่ีสร้าง/น ามาประกอบการสอน 
   □คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง…………………………………………… 
   □Power Point  เรื่อง………………………………………………………………… 
   □บทเรียน Online เรื่อง..................................................................................................... 
 □๕.  อื่น ๆ ระบ…ุ……………………………………………………………………………… 
 
๑.๘ หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
 ๑)............................................................................................................................................................ 
 ๒)............................................................................................................................................................  
 ๓)............................................................................................................................................................  
 ๔)............................................................................................................................................................  
 ๕)............................................................................................................................................................  
 
 
 



๑.๙ รางวัลหรือวุฒิบัตรความดีเด่นในด้านต่างๆ หรือหนังสือขอบคุณในด้าน ต่างๆ 
 ๑)............................................................................................................................................................ 
 ๒)............................................................................................................................................................  
 ๓)............................................................................................................................................................  
 ๔)............................................................................................................................................................
 ๕)............................................................................................................................................................  
 

งานหน้าที่ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๕จ านวน ๘ ข้อ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

 □๑. ตารางสอน 
 □๒. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอน

ร้อยละ ๗๔ ของรายวิชาท่ีสอนท้ังหมด 
 □๓. มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
 (มากกว่า ๒ วิธี) 
 □๔. มีส่ือใช้ประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 

(มากกว่า ๒    ชนิด) 
 □๕. การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียน

ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ 
 □๖. มีวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 

(มากกว่า ๒ วิชา) 
 □๗.  มีแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียน  และมาตรฐานรายวิชา 
 □๘. การใช้ศูนย์วิทยบริการ 
 □๙. การใช้ศูนย์  SALC 
 □๑๐. การใช้ศูนย์อินเตอร์เน็ท 

 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 



๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มี  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. จัดอบรมส่ังสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง 
         ประสงค์(พิจารณาจากบันทึกหลังการสอน) 
 
□๒. จัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแสดงว่า
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(พิจารณาจาก
บันทึกหลังการสอน) 
 
□๓. การจัดท าใบงาน/แบบฝึกทักษะ/ใบมอบหมาย
งานเพื่อ พัฒนาผู้เรียน 
 
□๔.  การบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน (Progress  
Chart) 
 
□๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีก่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............ 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การประชุมทางวิชาการ 
 
□๒. จัดท าผลงานวิชาการ 
 
□๓. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 
□๔. ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดหรือ 
เผยแพร่ 
 
□๕. เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคคลท่ัวไปหรือ   
        บุคคลภายนอกขอศึกษาดูงานสถานศึกษาเป็น  
ผู้ให้  ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
 
□๖. เข้าร่วมจัดท ากิจกรรมด้านวิชาการของ 
สถานศึกษา 
 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การสอนซ่อมเสริม 
□๒. การสอบแก้ “๐” มศ, สอนภาคฤดูร้อน 
□๓. ติดต่อหรือแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ
ผู้เรียนด้านการเรียนหรือพฤติกรรม(บันทึกข้อความ
หรือรายงานการติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์) 
□๔. ติดต่อหรือแจ้งให้ครูที่ปรึกษารับทราบเกี่ยวกับ 
         ผู้เรยีนด้านการเรยีนหรอืพฤติกรรม 
□๕. การให้ค าปรึกษา แนะน า ป้องกันตักเตือน 
        ดูแล ปรบัปรงุแกไ้ขความประพฤติและการ 
เรียนของผู้เรียน 
□๖. การให้ความเห็นชอบแก่ผู้เรียนในการ 
ลงทะเบียนรายวิชา 
□๗. การบันทึกประวัติข้อมูลผลการเรียนและความ 
        ประพฤติของผู้เรยีน 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 

 
๕.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 
 
□๒. การร่วมมือกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก  
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
 
□๓. การน าผู้เรียนเข้าร่วมหรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
 
□๔. การน าผู้เรียนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 



๖.ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาเช่น 
วันพระ  ,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วัน
อาสาฬหบูชา,วันมาฆบูชา เป็นต้น 
 
□๒. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญกับจังหวัด 
 
□๓. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
□๔. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 
๗.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการขอผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การท าวิจัยในช้ันเรียน 
□๒. การประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินผล 
□๓. การน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการ
สอน  (พิจารณาได้จากบันทึกหลังการสอน) 
□๔. การสร้างพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ คิด
เป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 



๘.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
งานที่ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งครูผู้สอน 
ร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติ 
ระดับความส าเร็จ 

□๑. การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย
วิชาการ 
□๒. การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหารทรัพยากร 
□๓. การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย
พัฒนาการศึกษา 
□๔. การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
□๕. การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

□ มีตามเอกสาร
หมายเลข.............. 
□ ไม่มี 

สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวน..........ข้อ คิด
เป็นร้อยละ............. 
อยู่ในเกณฑ์ประเมิน........ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = ดีมาก 
ร้อยละ 70-79 = ดี 
ร้อยละ 60-69 = พอใช้ 
ร้อยละ 50-59 = ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

 


