
บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีต่อระบบการประเมิน PA  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ว 9) 
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บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อระบบการประเมิน PA  

ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินต าแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ว 9) 

โดย ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 

1. บทน า 

จากความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ูนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 แห่งระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

2. การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
  3. การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
  4. การให้รางวัลจูงใจ 
  5. การให้ออกจากราชการ 
  6. การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
 
2. บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ต่อการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
 ในหมวดที่ 1 ว่าด้วยนิยามในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ได้ก าหนดนิยามส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
ดังนี้ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและด าเนินการ
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ผลงาน (Product) หรือ ผลการปฏิบัติ (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏ
ภายหลังการเรียนรู้ 
  ข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) หมายถึง ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้
เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
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ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ
ตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการโดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA 
หมายถึง ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   
 จากนิยามศัพท์จะเห็นว่าบทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาจะมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
 2. บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีต่อการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3. บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีต่อการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
เมื่อครูผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนา บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อการ

เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ที่ต้องด าเนินการคือ 
1) จัดท าข้อตกลงการพัฒนางาน PA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลง 
3) ด าเนินการตามวิธีการประเมิน 
4) น าผลการประเมินเข้าระบบ DPA 
 

1) จัดท าข้อตกลงการพัฒนางาน PA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ในการการจัดท าข้อตกลงการพัฒนางาน เมื่อครูผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้อตกลงใน 

การพัฒนา PA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ได้ก าหนดทุกปีงบประมาณ จะต้องเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ส่วนประกอบขอข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  ข้อตกลงในการพัฒนางานประกอบด้วย 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การ 

เรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดกัน ปรับเปลี่ยน 
หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบท
สถานศึกษา น โยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการตามการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานให้
ข้าราชการครูจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 

ระหว่างวันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ ........................................นามสกุล .......................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา .............................................สังกัด ................................................................................................   
รับเงินเดือนในอันดับ ................................................อัตราเงินเดือน .........................................................บาท  
 
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้  

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  

 ห้องเรียนปฐมวัย  

 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  

 ห้องเรียนสายวิชาชีพ  

 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย  
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

         1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ......................................ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ....................จ านวน .........................  ชั่วโมง/สัปดาห์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ....................จ านวน .........................  ชั่วโมง/สัปดาห์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ....................จ านวน .........................  ชั่วโมง/สัปดาห์  
           ฯลฯ  

    1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ............................ชั่วโมง/สปัดาห์  
    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน...............ชั่วโมง/สัปดาห์  
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน ..........................................ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
 

ส่วนที่ 1 
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2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการ
อย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยกไได้) 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks)ที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตามข้อตกลง ใน 1 
รอบ การประเมิน ภาคเรียนที ่
2/2564 และ 1/2564 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง  
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน 

ตัวชี้วดั (Indicators)ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ที่แสดงให้เหไนถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้นหรือมีการ
พัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

1. ด้านการจดัการเรียนรู้  
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การ
สร้างและหรือพัฒนาหลกัสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห ์
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการสง่เสริมและสนับสนุน การ
จัดการเรยีนรู้  
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา การด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 

   

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ  
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู ้

   

หมายเหต ุ 
1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน. ตามแบบให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดย

ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และขา้ราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง  
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ตอ้งเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทกุระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา 
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สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธก์ารเรียนรู้ ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชีว้ัด (Indicators) 
ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 
จากการปฏบิัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของ 
แต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร  

 
 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเดไนท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คือ การ
ริเร่ิม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ
พัฒนามากขึ้น  
(ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้)  

ประเด็นท้าทาย เรื่อง .................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

1. สภาพปัญหาของผูเ้รียนและการจัดการเรยีนรู้  
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
   3.1 เชิงปริมาณ  
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
     3.2 เชิงคุณภาพ  
....................................................................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ.................................................................. 
          (                                        )  
      ต าแหน่ง ..................................................... 

    ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน  
          ...../...................../....... 

 
 
 

ลงนามข้อตกลงในการพัฒนา
กับผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ 2 
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ความเหไนของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน  
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา

อีกครั้ง ดังนี้  
....................................................................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ........................................................................  
          (                                      )  
 ต าแหน่ง ...................................................... 
         ................/.............../................... 

 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลง 

     ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นประธานกรรมการ 
2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

2.1) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์หรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ 

2.2) ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอ่ืน มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่ากว่าช านาญการพิเศษ 
2.3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

   การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้ด าเนินการตามรายละเอียดค าชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง  

โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย
และท าการประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2) ประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3) แบบประเมินผลให้ใช้แบบประเมินที่ออกโดย ก.ค.ศ. 
4) แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ผลการประเมินสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้ 
1) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเงินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 4 และแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในหมวด 5 แล้วแต่กรณี 

2) ใช้ผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ตามนัข มาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 

3) ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ท าข้อตกลงในการพัฒนากับ
ผู้บังคับบัญชา 
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3) ด าเนินการตามวิธีการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ 

ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดทั้งนี้การประเมินอาจพิจารณาจาก 

1) การปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน 
2) การสังเกตการสอนทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
3) การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
4) บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน  
5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ 
6) ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

โดยข้าราชการครูไม่จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมิน 
 

4) น าผลการประเมินเข้าระบบ DPA 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และน าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนา 

งานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูแต่ละราย เข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจ าทุกรอบ
การประเมิน โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนีข้้าราชการครูต้องมีภาระ
งานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 กรณีท่ีผู้รับการประเมินในต าแหน่ง ครู มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. และประสงค์ขอยื่นขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1) การประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
2) การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA 
3) การจัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 
การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
เมื่อผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดการยื่นขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะควรจัดท าดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

1.1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน 
ในวิชาสาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครู หรือด ารง
วิทยฐานะครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณใีนรูปแบบไฟล์ PDF 

1.2) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
1.2.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 1.1 โดยมี
รูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1.2.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจใน 
การจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1.1 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจาก  
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตามไฟส์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ 
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF โดยการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้มีคณะกรรมการประเมินจ านวน 3 คน โดย
ประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เกณฑ์การประเมินตามวิทยฐานะที่ยื่นขอ 
 ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (กรณีผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) ใน
รูปแบบไฟล์ PDF ดังนี้ 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนด

ไว้ ก่อนน าข้อมูลค าขอ พร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วแต่กรณี 
 

การจัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ ให้ผู้อ านายการสถานศึกษามีหนังสือส่งค าขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน.แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติก่อนน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่ง ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
 

รายการ การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน การยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การยื่น (ส่ง) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้ขอยื่นมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

ก าหนดส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนส่งรายปี ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

ยื่นค าขอเมื่อครบตามเกณฑ์ (เช่น ย้อนหลัง 3 
รอบปีการประเมิน PA หรือ ว17+PA หรือ  
ว21+PA) ยื่นพร้อมหลักฐาน 

การส่งค าขอ
และเอกสาร
หลักฐาน 

ลงระบบ DPA เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อครบเกณฑ์สามารถยื่นค าขอต่อสถานศึกษา
ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้งเพ่ือให้
สถานศึกษาน าหลักฐาน เข้าระบบDPA 

เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์วิทยฐานะที่ขอยื่น (ร้อยละ 65, 70, 
75 และ 80) 
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บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
จากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่ง คร ูตามข้อตกลงพัฒนางานซึ่งครูทุกคนจะต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ท้ังนี้หน่วยงานที่ปฏิบัติสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 แห่งระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 
ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 

ทั้งนีอ้งค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

80 คะแนน  
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 10 คะแนน 
มีระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 

   ดีเด่น   (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
ดีมาก   (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 

   ดี   (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
   พอใช้   (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
   ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 - ลงมา) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ใน ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบการประเมินให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน  
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือ 
ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยประเมินจากเอกสาร 
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
    องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

ต าแหน่ง  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน 
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ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินข้อตกลง  

ในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและ 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 
   6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 

7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผล 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ 
รักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน 
 
 
 

 


