
 

 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 คําอธิบาย 

ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ          

หรือเผยแพร 

การประเมิน 

1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

2. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

3. รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน  

4. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ             

หรือเผยแพร 

การคํานวณ   

กําหนดให  

N  = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด  

V  = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

X  = จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน  

Y  =  จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

Z  = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร 

 

 

 

การตรวจสอบขอมูล 

  1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา   

2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน  

รอยละเฉลี่ย=100{V+W+X+Y+Z} 

  5N 



 

 

5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน 

นําคารอยละเฉลี่ยที่คาํนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นางสาวจีรนันท  ศรีภิรมย 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.  นางสาวจิรนันท     ศรีภิรมย 

  2.   นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
จํานวน

ผลงาน/คน 
รอยละ 

1 ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ         65 100 

2 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป              65 100 

3 ครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน     65 100 

4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   65 100 

5 ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร   57 87.69 

  รวมเฉลี่ยครูผูสอนท่ีมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   97.54 

 

รายการประเมิน 3.1.3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        

เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนาวิชาชีพ 2. 

จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการ



 

 

พัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจาก

การพฒันาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพ 5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ การ

พัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครูผูสอน พัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการแสวงหาความรู

และเทคนิควิธีการใหม ๆ อีกทั้งตองเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา เพื่อใหรูเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และนําความรูที่ไดรับมา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

     ผูอํานวยการ ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี ้

1. การดําเนินงานวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2. การดําเนินการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา 

3. ผูประเมินอาชีวศึกษารอบ 4 โดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)      

    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ   ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี ้

1. ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางติดตั้งระบบโซลารเซลล ระดับ 1 

2. การจัดทําเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา    

     รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี ้

1. การจัดทําเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา 

2. การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับกิจการโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

       ครูผูสอน ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองคกร 

2. การฝกยกระดับฝมือ หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน 

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขของครูผูสอนโดยใชกระบวนการสอน 

PLC 

4. การพัฒนาครูผูสอนดานความเขมแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการ 

5. การจัดทําเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา 

โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ         จํานวน   65  คน     

2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป              จํานวน   65  คน  

3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา   จํานวน   65  คน 

    วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน                                       

           4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   จํานวน  65   คน 

5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  จํานวน  57  คน    



 

 

    วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร             

เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

วิทยาลัยฯ ตระหนักดีวาครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา 

เปนผูที่ใหการสงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาประสงคของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองหมั่นฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

เพ่ือนําความรูที่ไดมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

 

N  = 65  คน  จํานวนครูผูสอนทั้งหมด  

V  = 65  คน  จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

W = 65  คน  จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

X  = 65  คน  จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน  

Y  =  65  คน  จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

Z  = 59  คน  จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     

ที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

 

 

 

                                                                                                                        

รอยละเฉลี่ยครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ    = 97.54 

การประเมิน 3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     

มผีลการประเมิน รอยละ  97.54  ซึ่งมีคาคะแนนอยูในระดับ 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอสมรรถนะของครู

ผูสอน 

จากการสรุปขอมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของคร ูสูง ถึงรอยละ 97.54 แสดง

วา วิทยาลัยฯมีครูที่มีคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ทําใหผูเรียนมีคุณภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการและหนวยงาน

อ่ืนๆอยางมีคุณภาพ  ครูมีความตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ 

รวมถึงการพัฒนาตนเองดานการอบรมทางวิชาการ  

โดยมีผลงานเชิงประจักษและไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก เชน 

1. ครูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลวิจัยระดับชาติ ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี  ในการ

ประกวดวิจัยนวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้ง 12 พ.ศ.2562 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

รอยละเฉล่ีย= 100{V+W+X+Y+Z} 

                5N 

รอยละเฉล่ีย= 100 {65+65+65+65+57} 

                325            



 

 

อาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ี

2. มีผลงานเขารอบ ในการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงินโครงการ Fin. ดี We 

Can Do ระดับประเทศ   ถึง 2 ผลงาน คือ โครงการระดับสถานศึกษาตนแบบ “Smart FIN” และ

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐดานการออม "นองฮอมตังค" ของ ธนาคารแหงประเทศไทย และในป

การศึกษา 2561 ผลงานของครูยังไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการสงเสริมวินัยทาง

การเงิน ดานนวัตกรรมการสอนของครู สะทอนใหเห็นถึง การยอมรับตอ สมรรถนะของครูผูสอนที่

เปนที่ประจักษแนชัดแลววาการพัฒนาวิชาชีพสงผลตอคุณภาพของคร ู

จุดเดน 

1. วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดอบรม ใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ผานการอบรม,ประชุม

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน  

3. วิทยาลัยฯมีการจัดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน    

ในดานตางๆ 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการภายในของครู 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหวางวิทยาลัยฯ กับโรงเรียน           

ในเครือขาย 

 - 
 


