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11  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

บทที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมิน 
ช่ือ – สกุล.......................................................................เกิดวันท่ี.......เดือน...........................พ.ศ............ 

อายุ...........ปี  สัญชาติ..................เช้ือชาติ.......................ศาสนา..........................อายุราชการ..............ป ี

ตำแหน่ง.......................................เลขท่ีตำแหน่ง...............................สถานศึกษา..................................... 

สังกัด.................................................................... 

ท่ีอยู่ภูมิลำเนา  บ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี..............ถนน..........................ซอย.......................ตำบล.................. 

อำเภอ.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขท่ี....... ...หมู่ท่ี...............ถนน.........................ซอย.......................ตำบล................... 

อำเภอ....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ. คุณวุฒิที่ได้รับ 

    

    

    

    

    

    

    
 

3. ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ป ี ตำแหน่ง / วิทยฐานะ 
ขั้นเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
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4. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากวิทยาลัยตามโครงสร้างการบริหารงาน 
........................................................................................................................... ............................ 
....................................................................................................................................................... 
......................................................................... .............................................................................. 
 

5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. .......................... 

 

6. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ 
............................................................................................................................. .......................... 
.............................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

 

7.  การจัดการเรียนการสอน 
 -   ข้อมูลผู้เรียน – อบรม หลักสูตรระยะสั้น 

ภาคเรียนที่ 1/………… รุ่นที่.............. 

หลักสูตรรายวิชา รอบ 
จำนวน 

ผู้สมัคร ผู้เรียน ผู้จบ 
     
     
     
     
 

ภาคเรียนที่ 1/………… รุ่นที่.............. 

หลักสูตรรายวิชา รอบ 
จำนวน 

ผู้สมัคร ผู้เรียน ผู้จบ 
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ภาคเรียนที่ 2/................ รุ่นที่ ............ 

หลักสูตรรายวิชา รอบ 
จำนวน 

ผู้สมัคร ผู้เรียน ผู้จบ 
     
     
     
     

 
ภาคเรียนที่ 2/................ รุ่นที่ ............ 

หลักสูตรรายวิชา รอบ 
จำนวน 

ผู้สมัคร ผู้เรียน ผู้จบ 
     
     
     
     
 

- ข้อมูลผู้เรียน – อบรม หลักสูตรระยะสั้น นอกสถานศึกษา 

สถานที่สอน หลักสูตรรายวิชา วันที่ 
จำนวน 
ช.ม. 

จำนวน 
ผู้สมัคร ผู้เรียน ผู้จบ 
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8. ข้อมูลการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอนและงานที่รับผิดชอบในปีการศึกษา 2562 

ท่ี 
วันที่

พัฒนา 
หลักสูตรรายวิชา 

จำนวนชั่วโมง 
วิชาชีพที่

สอน 
งานที่

รับผิดชอบ 
รวม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

9. เกียรติยศและช่ือเสียง 
ท่ี ประเภท / เร่ืองที่ได้รับ วันที่ได้รับ ได้รับจาก 
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บทที่  2 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
  การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการสร้าง ความ
ตระหนัก  ความพยายาม และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ท่ีสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 โดยการจัดทำข้อมูลตามประเด็นการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด และดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน มีประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 

 
ด้านที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา          
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน   
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
ด้านที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน          
             2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
                   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
                   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
                            ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  

             2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
                   2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   
                   2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน 
                             เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  

ด้านที่  3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา          
              3.1 ครูผู้สอน   
                    3.1.1  การจัดการเรียนการสอน   
                    3.1.2  การบริหารจัดการช้ันเรียน   
                    3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   
ด้านที่  4  ด้านการมีส่วนร่วม         
            4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
            4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
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สรุปผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
 

 คำอธิบาย  
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา                  
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา       
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………....
....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………............................
…........................................……………………………………………………………………………………............................ 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………............................
………........................................………………………………………………………………………………………………………
……………........................................……………………………………………………………………………………................
…........................................……………………………………………………………………………………............................ 

 
การคำนวณ 

      จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น 
    จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ ร้อยละ ==      
XX  100100  
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การตรวจสอบข้อมูลการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 กระบวนการดแูลและแนะแนวผู้เรียน
ของครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการ
ออกกลางคัน      

2 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันแรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา      

3 จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะ ส้ันของรุ่น ท่ี สำเร็ จ
การศึกษา      

4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของ
ครูผู้สอน      
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เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ปีการศึกษา...................................แหล่งข้อมูล.......งานทะเบียน.................. 
ช่ือครูผู้สอน ........................................................ แผนกวิชา..............................................  

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา/วิชาที่สอน 

จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 

    จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น......  รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... 
            
            
            
            
            
            
 รวมทัง้ส้ิน           

 
 

 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสำเร็จการศึกษาของรุ่น   =..................คน 
 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา  =..................คน 
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       คิดเป็นร้อยละ  =.................. 
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เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการคำนวณเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ 

 ปีการศึกษา.................... มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการฝึกอบรม 
จำนวนท้ังส้ิน ...............   คน และจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 
...................คน 
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา .................   อยู่ในระดับ ................... 
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1122  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 คำอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  หมายถึง  ผู้เรียนเป็นคนดี  แสดงออกท้ัง           
ด้านจิตใจและพฤติกรรม  โดยเฉพาะความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีความ
เป็นประชาธิปไตย  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้นำ  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความ
เป็นไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหรือสถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.)  หรือองค์การเกษตรกร  ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ  ตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

 
ความตระหนัก (Awareness) 

………………………........................................……………………………………………………………………………………....
....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………............................
…........................................……………………………………………………………………………………............................ 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………............................
………........................................………………………………………………………………………………………………………
……………........................................……………………………………………………………………………………................
…........................................……………………………………………………………………………………............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1133  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจสอบข้อมูล 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 จำนวนผู้เรียนท้ังหมด     
2 จำนวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม   จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วย  
ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อ
ส่วน รวม  มีความ เป็ นประชาธิป ไตย 
ท ำ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง เป็ น
กัลยาณมิตร   มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออก 
ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย  มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

    

3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

    

4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

    

 
  



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1144  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา         
1.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์  
     ปีการศึกษา................................. 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา/วิชาที่สอน 

จำนวนผู้เรียน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น....... รุ่น...... รุ่น...... รุ่น...... 
            
            
            
            
            
            
 รวมทั้งสิ้น           

 
 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจำปีการศึกษา...................................... จำนวน...................คน 
 จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ประจำปีการศึกษา.............................  จำนวน...................คน 
        คิดเป็นร้อยละ  ................................. 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1155  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ     (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1166  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
 ปีการศึกษา.................... มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จำนวนท้ังส้ิน ...............   คน และ
จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จำนวน ...................คน 
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์................อยู่ในระดับ 
................... 
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1177  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ 

สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
 ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 

 

การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อ
การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร      

2 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา      

3 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ                
ของตลาดแรงงาน      

4 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ      
5 มีการติดตาม ประเมินผล  และปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง     



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1188  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ปีการศึกษา............................................. 

ลำดับ 
หลักสูตรรายวิชา 

ที่จัดการเรียนการสอน 

สำรวจข้อมูล
ความต้องการใน

การพัฒนา 

พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

มีการใช้หลักสูตร 
การติดตาม/

ประเมินหลักสูตร 
รวมปฏิบัติครบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  

             
             
             
             
 รวมทั้งสิ้น            



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

1199  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ  50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2200  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2211  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 

 

การคํานวณ 
 

   ร้อยละ =                                                                    x  100 
 

 
การตรวจสอบข้อมูล  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 จำนวนวิชาท้ังหมดท่ีครูจัดการเรียนการสอน      
2 จำนวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  

หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม      
 

 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนรำยวชิำทีม่กีำรพฒันำหลกัสตูรฯ 
 

จ ำนวนวชิำทัง้หมดทีค่รูจดักำรเรยีนกำรสอน 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2222  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม (อ้างอิงข้อมูลจากข้อท่ี 2.1.1 หน้า 17) 

 
สรุป จำนวนวิชาท้ังหมดท่ีครูจัดการเรียนการสอน  =.......................... 
 จำนวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ   =.......................... 
    คิดเป็นร้อยละ   =.......................... 

 
เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  )   ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2233  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2244  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 

2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 คำอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน                 
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
 ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2255  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
ผลการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  เพื่อ
กำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      

2 แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ท่ี ห ล าก ห ล าย  เช่ น  PjBL Active Learning 
STEM Education เป็นต้น     

4 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้ส่ือ  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม  และนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน     

5 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
วิธีการท่ีหลากหลาย     

 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2266  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
ปีการศึกษา............................................. 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา 
การวิเคราะห์

หลักสูตร 

บูรณการคุณธรรม 
จริยธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบการ
เรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติฯ ท่ี
หลากหลาย 

การใช้สื่อ 
เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ฯ 

การวัดผลและ
ประเมินผลฯ 
ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 
1              
2              
3              
 รวมทั้งสิ้น             

 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2277  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เกณฑ์การประเมิน 
 นำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2288  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

2299  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 

การคำนวณ 
 

       จำนวนรายวิชาท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                              และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   จำนวนรายวิชาท้ังหมดของครูท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 จำนวนรายวิชาท้ังหมดของครูท่ีจัดการเรียนการ
สอน      

2 จำนวนรายวิชาท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน      
 
 
 
 
 

ร้อยละ ร้อยละ ==  
XX  100100  



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3300  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน (อ้างอิงข้อมูลจากข้อท่ี 2.2.1 หน้า 25) 

 
สรุป จำนวนรายวิชาท้ังหมด    =..................... 
 จำนวนรายวิชาท่ีจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้ =..................... 
    เฉล่ียร้อยละ  =..................... 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3311  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.2  การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3322  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูส้อน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนร ู
ตามมาตรฐานตําแหนงสายงานครู ผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัด การช้ันเรียน 
และการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
       3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบาย 
  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3333  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน      
2 ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา

ท่ีสอน      
3 ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง     

4 ครูผูสอนใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอน     

5 ครูผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู
และแกปญหาการจัดการเรียนรู     

 
 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
       3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินข้อที่ 1  

ชื่อ – สกุล 
ประจำสาขาวิชา/

แผนกวิชา 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

สาขาวิชาที่สอน 
ตรง ไม่ตรง 

      
      

 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3344  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

การประเมิน ข้อที่ 2 – 5 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

จัดการเรียน
การเรียนรู้ด้วย

วิธีที่
หลากหลาย มี
การวัดและ
ประเมินผล

ตามสภาพจริง 

ใช้สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
และแหล่ง

เรียนรู้ในการ
จัดการเรียน

การสอน 

ทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ฯและแก้ปัญหา

การจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 
ภาคเรียนที่ 1  
รุ่นที่            
รุ่นที่            
ภาคเรียนที่ 2 
รุ่นที่            
รุ่นที่            
 รวมทั้งสิ้น           

 
เกณฑ์การประเมิน 

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยีย่ม    (  ) ดีเลิศ   (   ) ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3355  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3366  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 คําอธิบาย 

 ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียนและ
รายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรง 
ใหผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 

  
ความตระหนัก (Awareness) 

………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 

ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี จำนวนวิชา  
1 ครูผูสอนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล      
2 ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจํา

ช้ันเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน      
3 ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน

ใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู     
4 ครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความ

มุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน     
5 ครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ

เรียนและดานอื่น ๆ     
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3377  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

ปีการศึกษา....................... รุ่นที่ ..............  ถึง รุ่นที่......................... 
 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา 
จำนวน
ผู้เรียน 

ขอมูลผู้เรียน
เป็น

รายบุคคล 

มีขอมูล
สารสนเทศ
หรือเอกสาร
ประจําชั้น

เรียนฯ 

บริหาร
จัดการช้ัน
เรียนใหมี

บรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู 

ใชวิธีการ
เสริมแรงให้

ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ัน
ต้ังใจในการ

เรียน 

ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

รายบุคคล 
ด้านการเรียน
และด้านอื่น ๆ 

ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 
               
               
               
 รวมทั้งสิ้น              

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3388  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

รปูแบบ / วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครใูช้เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ คือ 
ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   กำรอธบิำย     กำรสบืสวนสอบสวน 
  กำรสำธติ / ทดลอง    กลุ่มสบืคน้ควำมรู ้
  กำรใชเ้กมประกอบ    กลุ่มสมัพนัธ ์
  สถำนกำรณ์จ ำลอง    กำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
  กรณีตวัอย่ำง     ควำมคดิรวบยอด 
  บทบำทสมมุต ิ     อรยิสจั 4 
  กำรแกไ้ขสถำนกำรณ์    กำรศกึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง 
  โปรแกรมส ำเรจ็รูป    กำรทศันศกึษำนอกสถำนที ่
  ศูนยก์ำรเรยีน     กำรเรยีนรูจ้ำกหอ้งสมุด 
  ชุดกำรสอน     กำรพฒันำกระบวนกำรคดิ 
  คอมพวิเตอรช์่วยสอน    กำรใชภู้มปัิญญำทอ้งถิน่ 
  โครงงำน     กำรอภปิรำยกลุม่ย่อย 
                     กำรถำมตอบ               กำรแกปั้ญหำ 
                     กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษำ             อื่น ๆ 
ระบุ……………………...…  

 
ใส่เครื่องหมาย  สรปุจ านวนรปูแบบ / วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครใูช้                 
วิธี 

  
เกณฑ์การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยีย่ม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

3399  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4400  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 คําอธิบาย 
 ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพฒันาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือ            
เผยแพร 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 
 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 ครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม
การพัฒนาวิชาชีพ      

2 ครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 
ช่ัวโมงตอป ี      

3 ครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน     



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4411  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

4 ครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ     

5 ครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร     



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4422  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
-  ครูผูส้อนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปีเกณฑ์ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/การฝึกอบรม รูปแบบ/วิธีการ

พัฒนา** 

แหล่งเรียนรู้/หน่วยงาน

ที่พัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา จำนวนชั่วโมงที่

ได้รับการพัฒนา พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ เร่ิมต้น สิ้นสุด 
        

        

        

 
สรปุ กำรพฒันำตนเอง  จ ำนวน        ครัง้  จ ำนวน        วนั คดิเป็น       ชัว่โมง   น ำมำขยำยผล.........ครัง้ 
      กำรพฒันำตนเอง  จ ำนวน        ครัง้  จ ำนวน        วนั คดิเป็น       ชัว่โมง   น ำมำขยำยผล.........ครัง้ 
 

**นำหมายเลขด้านล่างไปตอบในตารางรูปแบบ / วิธีการพัฒนา 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)  2. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) 3. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
4. การสอนงาน (Coaching)    5. การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring)    6. การขอหรือให้คำปรึกษาแนะนำ(Consulting) 
7. การหมุนเวียนงาน(Job Rotation)/การให้ปฏบิัติงานในหน่วยงานอื่น      8. การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
9. การฝึกงานกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart)  10. การมบอหมายงาน (Job Assignment)   11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow) 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4433  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

12. การพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ 13. การเข้าร่วมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Training) ประชุม / สัมมนา(Meeting / Seminar) 
ประวัติการดำเนินงาน PLC 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อกลุ่ม ประเด็นปัญหา 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
จำนวนชั่วโมง การนำผลมาใช้ เอกสารหลักฐาน 

       

       

       

       

สรุปรวมจำนวนปัญหา....................ประเด็น  รวม.......................ชั่วโมง  นำผลไปใช้.....................ประเด็น   คิดเป็นร้อยละ.............................. 
เกณฑ์การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4444  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4455  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผสูอน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4466  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

คำอธิบาย   
การสร้างเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ

หรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4477  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจสอบข้อมูล 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน  

1 มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ       

2 มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ      

3 จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผู
เช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ัง
ในประเทศและหรือ ตางประเทศรวมพัฒนาผู
เรียน     

4 มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 
ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม     

5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการในการระดมทรัพยากรในการ จัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง     

 
 

*หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบข้อที่ 1 ให้นำหลักฐานมาจากแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4488  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา....................... รุ่นที่ ..............  ถึง รุ่นที่......................... 

สรุปข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่พัฒนาศักยภาพครู 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง 
วันที่ที่ได้รับการ

พัฒนา/ฝึกอบรม 

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการ

พัฒนา/ฝึกอบรม 

      
      
      

รวมทั้งสิ้น     
 

สรุปข้อมูลครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 

ลำดับ หลักสูตรรายวิชา ชื่อ-สกุล (ผู้เชี่ยวชาญ) ชื่อหน่วยงาน 
จำนวนชั่วโมงที่

บรรยาย/ฝึกอบรม 
จำนวนผู้เข้ารับฟังการ

บรรยาย/ฝึกอบรม 
      
      
      

รวมทั้งสิ้น     



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

4499  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

สรุปข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ลำ 

ดับที่ 
ชือ่รายวิชา 

หน่วยงาน/บุคคลที่ให้
การสนับสนุน 

รายการที่สนับสนุน 
จำนวนรายการที่ได้รับ

การสนับสนุน 
หมายเหตุ 

      

      

      

รวมทั้งสิ้น     

 
เกณฑ์การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมนิตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5500  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงปริมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5511  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

4.2  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

 คำอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  การบริการชุมชน  การบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ  และจิต
อาสา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
  

ความตระหนัก (Awareness) 
………………………........................................……………………………………………………………………………………...
.....................................…………………………………………………………………………………………………………………
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.…........................................…………………………………………………………………………………….......................... 
  
 การดำเนินการ (Attempt)                          
…........................................……………………………………………………………………………………...........................
.………........................................……………………………………………………………………………………………………
………………........................................……………………………………………………………………………………............
....…........................................……………………………………………………………………………………....................... 
 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

ลำดับ รายการข้อมูล 
ผลการตรวจสอบข้อมูล 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี จำนวน 

1 จดักจิกรรมให ผู้ เรยีนเข ำร วมกจิกรรม
บรกิำรชุมชน      

2 จดักจิกรรมให ผู เรยีนเข ำร วมกจิกรรม
บรกิำรวชิำกำร      

3 จดักจิกรรมให ผู เรยีนเข ำร วมกจิกรรม
บรกิำรวชิำชพี     

4 จดักจิกรรมให ผู เรยีนเข ำร วมกจิกรรม
จติอำสำ     

5 มนีวตักรรมกำรบรกิำรชุมชน วชิำกำร วชิำชพี 
และจติอำสำของสถำนศกึษำ     

 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5522  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
(  )  ยอดเยี่ยม    (  ) ดีเลิศ   (   )   ดี   (   ) ปานกลาง   (   ) กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5533  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
4.2  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1  เชิงประมาณ 
            
             
 
1.2 เชิงคุณภาพ 
            
             
 
1.3  ผลสะท้อน 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5544  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

                                                   บทท่ี 3  
สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR รายบุคคล)  

ด้านที่ ระดับคุณภาพ 
1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
    1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
          2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
          2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 

    2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
          2.2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   3.1 ครูผู้สอน  
          3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
          3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
          3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
4. ด้านการมีส่วนร่วม  
   4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

 
 
 
 
 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5555  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
1.  จุดเด่น 
 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.  จุดควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3.  แนวทางพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                        
                  ลงช่ือ................................................ 
              (...............................................) 
        ตำแหน่ง .......................................... 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ความคิดเห็นของแผนกวิชา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
            
                  ลงช่ือ................................................ 
                               (................................................) 
                หัวหน้าแผนกวิชา .......................................... 
 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5566  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
 
         ลงช่ือ .................................................. 
                      (นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ) 
                         หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
 
          ลงช่ือ .................................................. 
                      (นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี) 
         ครูชำนาญการ  ทำหน้าท่ี 
             รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        ลงช่ือ .................................................. 
                 (นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ) 
                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา 



  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

5577  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ภาคผนวก 

เอกสารที่แนบ SAR รายบุคคล (ครูผู้สอน) 
1. รูปภาพท่ีได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย (วิชาการ/กิจกรรม/ชุมนุม) 
2. รูปภาพการเข้ารับการอบรม/สัมมนา (ช่ือโครงการ/ผู้จัด/สถานท่ี/วัน – เดือน – ปี ) 
3. รางวัลท่ีตนเองได้รับ / รางวัลของนักเรียน / นักเรยีนท่ีปรึกษา ได้รับ (ถ้ามี) 
4. คำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย เช่น คำส่ังให้เดินทางไปราชการ/คำส่ังให้สอน 
5. ปกแผนการสอนในปี …………………. 
6. รายช่ือผู้เรียน  
7. ใบประเมินผล  
8. ปกงานวิจัย (ถ้าทำ) 
9. สรุปรายงานการสอน (ถ้าทำ) 

 
 
 
 
 
 


