
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ 
ปีการศึกษา..................... 

ช่ือ...................................................................................................................แผนก........................................................ 
 

ที ่ รายการ/หัวข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก 
คะแนน รวมคะแนน 

ทีไ่ด้ 5 4 3 2 1 
1 กระบวนการจดัการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีย่ังยืน        
 1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ 5       
 1.2  บนัทึกหลงัการสอนและบนัทึกช่วยเหลอืผูเ้รียน 2       
 1.3  การนิเทศการสอน 2       
 1.4  การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของครูโดยผูเ้รียน 1       
2 การปฏิบัติตามแผนพัฒนาของฝ่ายวิชาการ        
 2.1  งานวจิยัในชั้นเรียน 3       
 2.2  สมุดบนัทึกการสอนส่วนตวัครูผูส้อน 1       
 2.3  การผลิตส่ือการสอน 2       
 2.4  การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 2       
3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน        
 3.1  ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัหรือสร้างช่ือเสียง 3       
 3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3       
 3.3  การสอบ V-net 3       
 3.4  การสอบมาตรฐานวชิาชีพ 3       
 รวม 30       
 คิดเป็นร้อยละ  

 
ลงช่ือ..................................................ผูป้ระเมิน 
        (……………………………….) 

      ……/……../……. 
 

ลงช่ือ..............................................หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
                (……………………………..) 

      ……/……../……. 

ผลการประเมิน 
 คะแนน 80-100% =   ดีมาก (A) 
 คะแนน 70-79%   =   ดี (B) 
 คะแนน 60-69%   =   พอใช ้(C) 
 คะแนน 50-59%   =   ปรับปรุง (D) 
 คะแนน 0-49%   =   ปรับปรุงเร่งด่วน (E) 
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แบบรายงานการปฏบิัตงิานด้านวชิาการ 
(ส าหรับอาจารย์ผู้สอน) 

ประจ าปีการศึกษา....................... 

ช่ือ.................................................................................................สอนวชิา................................................................. 
แผนก................................................................................คณะวชิา............................................................................. 
 

ขอรายงานผลการปฏบิัตงิานด้านวชิาการดังนี ้
1.  กระบวนการจดัการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทีย่ัง่ยนื  
    1.1  แผนการจดัการเรียนรู้  (25 คะแนน)    
        1.1.1 ไดด้  าเนินการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  เสร็จเรียบร้อยแลว้  จ  านวน..........วิชา  
 1)  วิชา............................................................... 2)  วิชา..................................................................... 
 3)  วิชา............................................................... 4)  วิชา..................................................................... 
       1.1.2 มีการพฒันาแผนการเรียนรู้    จ  านวน..........วิชา 
              1) วิชา...............................................................  โดย   เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา     เพ่ิมเน้ือหา 
                  ระบุรายละเอียด........................................................................................................................... 
    1.2  ขณะสอน/และหลงัจากสอนจบหน่วยการเรียนรู้แลว้ไดด้  าเนินการ (10 คะแนน) 
 1.  บนัทึกหลงัการสอนทุกคร้ัง    ท า     ไม่ท า 
 2.  บนัทึกช่วยเหลือผูเ้รียน  ท า     ไม่ท า 
 3.  ไดส่้งขอ้ 1 และขอ้ 2  ใหฝ่้ายวิชาการตรวจสอบแลว้     ตามก าหนดเวลา  
          ส่งล่าชา้..............วนั 
    1.3  ขณะสอนไดเ้ขา้รับการนิเทศการสอนจากฝ่ายวิชาการ หวัหนา้คณะ และหวัหนา้แผนก (10 คะแนน) 
           ผลการนิเทศไดค้ะแนน   
          ภาคเรียนท่ี 1/อยูใ่นระดบั....................ภาคเรียนท่ี 2/อยูใ่นระดบั....................คณะกรรมการนิเทศไดใ้ห ้
          ขอ้เสนอแนะ คือ.............................................................................................................................................. 
    1.4  นกัศกึษาไดป้ระเมินความพึงพอใจในการสอน (5 คะแนน) 
          โดยมีผลคะแนนการประเมินภาคเรียนท่ี 1  อยูใ่นระดบั...........คะแนน ภาคเรียนท่ี 2   อยูใ่นระดบั................     
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2. การปฏิบัตติามแผนพฒันาของฝ่ายวชิาการ 
      2.1 ในปีการศึกษาน้ีไดท้ างานวิจยั  (15 คะแนน) 
      เร่ือง...................................................................................................................... 
      ช่ือผลงานวิจยัท่ีไดท้  าไดม้าจาก.............................................................................................................................. 
      ผลของงานวิจยั....................................................................................................................................................... 
     ไดรั้บการเผยแพร่ทาง............................................................................................................................................. 
      2.2  สมุดบนัทึกการสอนประจ าตวัครูผูส้อน (5 คะแนน) 
 ได้ด  าเนินการบันทึกครบถว้น  หัวหน้าแผนก  หัวหน้าคณะ  ลงนามเรียบร้อยและส่งฝ่ายวิชาการตาม
ก าหนดเวลา ตน้สงักดัลงนามรับรอง   ลงช่ือ.......................................................ต  าแหน่ง.......................................... 
       2.3  การผลิตส่ือการสอน (15 คะแนน) 
 ไดผ้ลิตส่ือการสอนหรือปรับปรุงส่ือการสอน ช่ือ.......................................................................................... 
ใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชา........................................................ระดบัชั้น.............สาขา.................................... 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา................................................................................................................. 
      2.4  การอบรมเพ่ิมพนูความรู้ (10 คะแนน)  มีจ  านวนรวม..................ชัว่โมง 

 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั...............................................................................  
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
 คร้ังท่ี.......เร่ือง..........................................................วนัเดือนปี............................จ  านวน.........ชั่วโมง 
หน่วยท่ีจดั............................................................................... 
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3. ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
    3.1 ผลงานท่ีไดรั้บรางวลั หรือสร้างช่ือเสียง (10 คะแนน)     จ  านวน.......................ผลงาน 
        1) ไดน้ าผลงานช่ือ........................................................เขา้แข่งขนั/ประกวด ในงาน........................................... 
หน่วยงานท่ีจดั...........................................................................ผลการแข่งขนั/ประกวด............................................. 
          2) ไดน้ าผลงานช่ือ......................................................เขา้แข่งขนั/ประกวด ในงาน........................................... 
หน่วยงานท่ีจดั...........................................................................ผลการแข่งขนั/ประกวด............................................. 
      3.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (15 คะแนน)   

3.2.1 ภาคเรียนท่ี 1   ในกรณีท่ีสอนหลายวิชาใหใ้ชผ้ลสมัฤทธ์ิเฉล่ีย มีดงัน้ี 
  เกรด 4.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   3.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   3.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   2.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   2.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   1.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   1.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   0 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   ขร. จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   มส. จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 

3.2.2  ภาคเรียนท่ี 2   ในกรณีท่ีสอนหลายวิชาใหใ้ชผ้ลสมัฤทธ์ิเฉล่ีย มีดงัน้ี 
  เกรด 4.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   3.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   3.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   2.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   2.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   1.50 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   1.00 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   0 จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   ขร. จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
   มส. จ านวน......................................คน   คิดเป็นร้อยละ............................................... 
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    3.3  การสอบ V-net (15 คะแนน)   
            -  ผลการสอบ V-net  ระดบั ปวช.   
             จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด..............คน มีจ  านวนท่ีผา่นเกณฑ.์.............คน คิดเป็นร้อยละ.............. 
            -  ผลการสอบ V-net  ระดบั ปวส.   
             จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด..............คน มีจ  านวนท่ีผา่นเกณฑ.์.............คน คิดเป็นร้อยละ.............. 
    3.4  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (15 คะแนน)   
 จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด..............คน มีจ  านวนท่ีผา่นเกณฑ.์.............คน คิดเป็นร้อยละ.............. 
 
 

          ลงช่ือ......................................................อาจารยผ์ูร้ายงาน 
                   (....................................................) 
                               ........./........../.......... 
 
          ลงช่ือ......................................................หวัหนา้แผนก 
                   (....................................................) 
                               ........./........../.......... 
 
          ลงช่ือ......................................................หวัหนา้คณะ 
                   (....................................................) 
                               ........./........../.......... 

 
 
หมายเหตุ ใหส่้งหลกัฐาน  มาพร้อมกบัรายงาน       และน าส่งฝ่ายวชิาการภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี
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รายละเอียดการให้คะแนน 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับ หัวข้อ/รายละเอียดการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการจดัการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีย ัง่ยนื 

1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ 
ส่งครบ/ส่งตามก าหนดเวลา ส่งล่าชา้ 1-3 วนั ส่งล่าชา้ 4-6 วนั ส่งล่าชา้ 7-9 วนั ไม่ส่ง 

1.2  บนัทึกหลงัการสอนและบนัทึกช่วยเหลือผูเ้รียน ส่งครบ/บนัทึกเป็นปัจจุบนั ส่งล่าชา้ 1-3 วนั ส่งล่าชา้ 4-6 วนั ส่งล่าชา้ 7-9 วนั ไม่ส่ง 
1.3  การนิเทศการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนนเฉลี่ย 

3.41-4.20 
คะแนนเฉลี่ย 
2.61-3.40 

คะแนนเฉลี่ย 
1.81-2.60 

คะแนนเฉลี่ย 
1.00-1.80 

1.4  การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของครูโดย
ผูเ้รียน 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนนเฉลี่ย 
3.41-4.20 

คะแนนเฉลี่ย 
2.61-3.40 

คะแนนเฉลี่ย 
1.81-2.60 

คะแนนเฉลี่ย 
1.00-1.80 

2 การปฏิบติัตามแผนพฒันาของฝ่ายวิชาการ 
2.1  งานวิจยัในชั้นเรียน 

ส่งเน้ือหาครบถว้นทั้งรูปเล่ม/
File และไดรั้บการเผยแพร่ 

ส่งเน้ือหาครบถว้น
ทั้งรูปเล่ม/File  

ตรงเวลา 

ส่งเน้ือหาครบถว้น
ทั้งรูปเล่ม/File  
ล่าชา้ 1-3 วนั 

ส่งเน้ือหาครบถว้น
ทั้งรูปเล่ม/File  
ล่าชา้ 4-6 วนั 

ไม่ส่งทั้งรูปเล่มและ 
File 

2.2  สมุดบนัทึกการสอนปกติตวัครูผูส้อน บนัทึกครบถว้นส่งตรงเวลา บนัทึกไม่ครบถว้น/ 
ส่งล่าชา้ 1-3 วนั 

บนัทึกไม่ครบถว้น/ 
ส่งล่าชา้ 4-6 วนั 

บนัทึกไม่ครบถว้น/ 
ส่งล่าชา้ 7-9 วนั 

ไม่ส่ง/ไม่บนัทึก 

2.3  การผลิตส่ือการสอน ผลิตส่ือ/ปรับปรุงส่ือ 1 ช้ิน/ผล
การประเมินส่ือไดค้ะแนน 

80-100 คะแนน 

ผลิตส่ือ/ปรับปรุงส่ือ 
1 ช้ิน/ผลการประเมิน

ส่ือไดค้ะแนน 
70-79 คะแนน 

ผลิตส่ือ/ปรับปรุงส่ือ 
1 ช้ิน/ผลการประเมิน

ส่ือไดค้ะแนน 
60-69 คะแนน 

ผลิตส่ือ/ปรับปรุงส่ือ 
1 ช้ิน/ผลการประเมิน

ส่ือไดค้ะแนน 
50-59 คะแนน 

ไม่ไดผ้ลิตส่ือเลย 

2.4  การอบรมเพิ่มพูนความรู้ 21-25 ชม./ปี 16-20 ชม./ปี 11-15 ชม./ปี 6-10 ชม./ปี 1-5 ชม./ปี 
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ล าดับ หัวข้อ/รายละเอียดการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3 ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

3.1  ผลงานที่ไดรั้บรางวลัหรือสร้างช่ือเสียง 
5 ผลงาน/ช้ินงาน 4 ผลงาน/ช้ินงาน 3 ผลงาน/ช้ินงาน 2 ผลงาน/ช้ินงาน 1 ผลงาน/ช้ินงาน 

3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขร. หรือ 0  
0-3% 

ขร. หรือ 0  
3.01-5.00% 

ขร. หรือ 0  
5.01-7.00% 

ขร. หรือ 0  
7.01-9.00% 

ขร. หรือ 0  
9.01 ข้ึนไป 

3.3  การสอบ V-net ผ่านร้อยละ 
65 ข้ึนไป 

ผ่านร้อยละ 
55-64.99 

ผ่านร้อยละ 
45-54.99 

ผ่านร้อยละ 
35-44.99 

ผ่านต ่ากว่าร้อยละ 
35 

3.4  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ยกเวน้คณะวิชาสามญั) ผ่านร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ผ่านร้อยละ 
70-79.99 

ผ่านร้อยละ 
60.69.99 

ผ่านร้อยละ 
50.59.99 

ผ่านต ่ากว่าร้อยละ 
50 
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