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การท าข้อตกลงพัฒนางาน

ค ำถำมเกี่ยวกับ 
PA

PA คืออะไร

PA ท ำกับใคร

PA ผลที่ได้เอำไปใช้เพื่ออะไร

PA ท ำเมื่อไหร่



การท าข้อตกลงพัฒนางาน

หมวด 1 นิยำม

หมวด 2 ข้อตกลงพัฒนำงำน

หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรมีและเลือ่นวิทยำฐำนะ ชน/ชนพ

หมวด 5 แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน

หมวด 4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรมีและเล่ือนวทิยำฐำนะ ชข/ชชพ

หมวด 6 เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญ 



ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน(Performance Agreement : PA) หมำยถึง ข้อตกลงที่
ข้ำรำชกำรครูได้เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อแสดงเจตจ ำนงว่ำภำยในรอบกำร
ประเมินจะพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ ำวิชำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตรให้สูงขึ้น โดย
สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทของสถำนศึกษำ นโยบำยของส่วนรำชกำรและ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำ
งำน (PA1/ส)

หมวด 1 นิยำม

การท าข้อตกลงพัฒนางาน



บทบาทของครูต่อระบบการประมินตามข้อตกลงพัฒนางาน PA

จำกนิยำมจะเห็นว่ำบทบำทของครูที่มีต่อระบบกำรประเมิน PA
1. บทบำทในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA 
2. บทบำทในกำรขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
3. บทบำทในกำรข้อรับกำรประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ทั้งนี้ครูทุกคนจะต้องท ำข้อตกลงกำรพฒันำกำร PA ตำมมำตรฐำน

ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ตนด ำรงอยู่ในวันที่ 1 ตุลำคม 2564 และ
จะสิ้นสุดรอบกำรประเมินปีแรกในวันที่ 30 กันยำยน 2565 โดยในแต่ละ
บทบำทมีรำยละเอียดดังนี้



เมื่อครูผู้ขอรับกำรประเมินได้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำ PA ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ได้
ก ำหนดทุกปีงบประมำณ จะต้องเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ

ส่วนประกอบขอข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง

1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู และมีภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด

2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ



ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงกำรปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหำ ริเริ่ม 
พัฒนำ คิดค้น ปรับเปลี่ยนหรอืสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ต้องมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ นโยบำยของส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนให้ข้ำรำชกำรครู
จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำมแบบที่ก.ค.ศ. ก ำหนด

ทั้งนี้ประเด็นที่ท้ำท้ำยเพื่อพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน (ควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติ ควำมคิด พฤติกรรมหรือคุณลักษณะตำมจุดประสงค์ของหลักสูตร) ครูจะต้อง
แสดงให้ตรงกับระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทย
ฐำนะที่ด ำรงอยู่





















เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ PA 
ตำมแบบ PA1/ส



ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ได้แก่
1) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นประธำนกรรมกำร
2) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร ดังนี้

2.1) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์หรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์มีวิทยฐำนะ
ไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ

2.2) ครูผู้สอนจำกสถำนศึกษำอื่น มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ
2.3) อำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำ มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ไม่ต่ ำกวำ่ผู้ชว่ย

ศำสตรำจำรย์
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม



กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนให้ด ำเนินกำร ดังนี้
1. ให้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดค ำชี้แจงกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงให้มีคณะกรรมกำรประเมิน 3 คน ต่อ
ผู้รับกำรประเมิน 1 รำยและท ำกำรประเมินปีงบประมำณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ

2. ประเมินตำมตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
3. แบบประเมินผลให้ใช้แบบประเมินที่ออกโดย ก.ค.ศ. ก ำหนด (PA2/ส)
4. แบบสรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA3/ส)



พิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดทั้งนี้กำรประเมินอำจพิจำรณำจำก

1. กำรปฏิบัติกำรสอนจริงจำกห้องเรียน
2. กำรสังเกตกำรสอนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
3. กำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
4. บรรยำกำศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน 
5. ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ
6. ผลงำนหรือชิ้นงำนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้

โดยข้ำรำชกำรครูไม่จ ำเป็นต้องจัดท ำเอกสำรขึ้นใหม่เพื่อใช้ในกำรประเมิน



ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA 
และน ำข้อมูลผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

ในแต่ละรอบกำรประเมินของข้ำรำชกำรครูแต่ละรำย เข้ำสู่ระบบเป็นประจ ำทุกรอบ
กำรประเมิน โดยใหด้ ำเนินกำรตำมคู่มือกำรใช้งำนระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
ทั้งนี้ข้ำรำชกำรครูต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง

1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งครูและมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด

2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพ
ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอ
เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

กรอบแนวคิดข้อการท าข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (PA1/ส)

ประเด็นท้ำทำย (Based on Learning Outcomes)
มุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ

ท่ีส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู ไม่มีวิทยฐำนะ - ปรับประยุกต์กำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนจนปรำกฏผล
ลัพธ์กับผู้เรียน ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร -สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ - สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจนปรำกฏผลเชิงประจักษ์
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ -สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยน
กำรจัดกำรเรียนรู้ จนท ำให้คุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น
และให้ค ำปรึกษำผู้อื่น
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ - สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรม เผยแพร่
และขยำยผลจนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชพี



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครูและมีภำระ

งำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด
2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำ
ทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

กรอบแนวคิดข้อการท าข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (PA1/ส)

คณะกรรมกำรระเมินผล
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

ผลกำรประเมิน

- เลื่อนเงินเดือน
- ประเมินคงวิทยฐำนะ (ม.55)

Admin สถำนศึกษำAdmin เขตพื้นที่/ศธจ.Admin สนง.ก.ค.ศ.



เมื่อผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดกำรยื่นขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะตำมแบบค ำขอที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยต้องด ำเนินดังนี้

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ในรูปแบบไฟล์ PDF
2. ไฟล์วีดทิัศน์บันทึกกำรสอนไม่เกิน 60 นำทีจ ำนวน 1 ไฟล์สัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
3. ไฟล์วีดทิัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจใน

กำรจัดกำรเรียนรู้ ไม่เกิน 10 นำที จ ำนวน 1 ไฟล์สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 



สรุปประเด็นส าคัญ



ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
พิจำรณำจำกผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรำกฏภำยหลังจำกกำร

จัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียนตำมไฟลว์ีดทิัศน์บันทึกกำรสอนที่เสนอไว้ในด้ำน
ที่ 1 โดยให้น ำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดทิัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF 

กรณีไฟล์วีดทิัศน์ ไม่เกิน 10 นำที หรือถ้ำเป็นไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้ำ 
หรือไฟล์ภำพ ไม่เกิน 10 ภำพ

กำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 มีคณะกรรมกำรประเมินจ ำนวน 3 คน 
ประเมินผ่ำนระบบ DPA ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เกณฑ์กำรประเมินตำมวิทยฐำนะ
ที่ยื่นขอ



ด้ำนที่ 3 ผลงำนทำงวิชำกำร (กรณีผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นครูเชี่ยวชำญหรือครู
เชี่ยวชำญพิเศษ) รูปแบบไฟล์ PDF

วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ จ ำนวน 1 รำยกำร
1. งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้หรือ
2. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  จ ำนวนละ 1 รำยกำร
1. งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้และ
2. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัย

ในวำรสำรวิชำกำร



ตอนที่ 3 หน้า 72



ตอนที่ 4
หน้า 250





กรอบแนวคิดการยื่นขอมีหรือเลือนวิทยฐานะ

Admin สถำนศึกษำ Admin เขตพื้นที่/ศธจ.

Admin สนง.ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

ชช/ชชพ



กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ด ำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง ตำมปีงบประมำณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลกำรปฏบิัติงำน 
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีเดียวกัน



องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน มี 3 องค์ประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 80 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
10 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 10 คะแนน



มีระดับผลกำรประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้
ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)
ดีมำก (ร้อยละ 80.00 - 89.99)
ดี (ร้อยละ 70.00 - 79.99)
พอใช้ (ร้อยละ 60.00 - 69.99)
ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 - ลงมำ)

แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนให้ใช้ตำมแบบที ่ก.ค.ศ.ก ำหนดไว้ใน 
ว 23 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564 





ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

(เลื่อนเงินเดือน)



ว 23 ลงวันที3่ กันยำยน 2564



กำรประเมินในแต่ละรอบให้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรฯ นี้ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
2. ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลงและก ำหนด

ปฏิทิน กำรประเมินให้ทรำบโดยทั่วกัน
3. ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับกำร

ประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จตำมข้อตกลงที่ได้ก ำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบกำร
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน



4. ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยประเมินจำก
เอกสำรหลักฐำนที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ

5. ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบตัิงำน

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ตำมรำยกำรประเมินตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้รับกำรประเมินตำม
ขอบเขตของผลกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังที่ก ำหนดไว้



- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมิน
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในองค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ได้

องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ
องค์ประกอบที่ 3 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพในแต่ละรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบญัชำประเมินตำมรำยกำร
ประเมินและพฤติกรรมกำรปฏบิตัิตนตำมสภำพจริงของผู้รับกำรประเมิน



6. ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ
7. ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผล

กำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นกำรยก
ย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น

ส ำหรับแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีกำรจัดเก็บรักษำไว้อย่ำงน้อยสี่รอบกำรประเมิน


