


Back to school 
สายความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับ
ต้องย้อนกลับไปที่
โรงเรียน

Focus on classroom 
คุณภาพการศึกษาเกิด จากห้องเรียน 
วิทยฐานะครูต้องประเมิน 
Performance จากหน้างานจริง 
คือห้องเรียน

Teacher as a key success 
ผลงานครูพิสูจน์จากฝีมือ
การสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน

School as learning organization 
ผู้บริหารเป็น ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ต้องมีภาวะผู้นําทาง วิชาการ ลงสู่
ห้องเรียน เป็นผู้นําวง PLC 
ด้วยตนเอง



Mindset ของการขับเคลื่อน PA



เอกสารของครู ตาม ว.9

แบบ PA1/ส คือ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
แบบ PA2/ส คือ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
แบบ PA3/ส คือ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามขอ้ตกลง (PA)
แบบ PA4/ส คือ แบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 เมื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (PA)
แบบ PA5/ส คือ แบบประเมินด้านที่ 3 (PA)



แบบ PA1/ส 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

แบบ PA2/ส 
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)



แบบ PA3/ส 
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง (PA)

แบบ PA4/ส 
แบบประเมินด้านที ่1 และ 2 เมื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (PA)



แบบ PA5/ส
แบบประเมินด้านที ่3 (PA)



เอกสารของผู้บริหาร ว.10

แบบ PA1/บส คือ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
แบบ PA2/บส คือ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอ้ตกลง (PA)
แบบ PA3/บส คือ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง (PA)
แบบ PA4/บส คือ แบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 เมื่อขอมีและเลือ่นวิทยฐานะ (PA)
แบบ PA5/บส คือ แบบประเมินด้านที่ 3 (PA)



แบบ PA1/บส
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

แบบ PA2/บส
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)



แบบ PA3/บส
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง (PA)

แบบ PA4/บส
แบบประเมินด้านที ่1 และ 2 เมื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (PA)



แบบ PA5/บส
แบบประเมินด้านที ่3 (PA)



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อระบบการประเมิน PA

เมื่อครูผู้ขอรับการประเมนิได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนา บทบาทของผู้อํานวยการสถานศึกษาต่อการเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA ที่ต้องดําเนินการคือ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้อตกลง

จัดทําข้อตกลงการพัฒนางาน PA 
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ดําเนินการตามวิธีการประเมิน

นําผลการประเมินเข้าระบบ DPA

01

02

03

04
บทบาท ผอ.



จัดทําข้อตกลงการพัฒนางาน PA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด

1 ตุลาคม



แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลง





ดําเนินการตามวิธีการประเมิน



นําผลการประเมินเข้าระบบ DPA

ปรับปรุงข้อมูล

น าข้อมูลส่วนที่ 1 ของ 
PA1/ส ลงในระบบ

น า PA3/ส ลงในระบบ



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
กรณีที่ผู้รับการประเมินในตําแหน่ง ครู มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. และประสงค์ขอยื่นขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA

การประเมินเพื่อขอมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ

การจัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก

01

02

03
บทบาท ผอ.



การประเมินเพื่อขอมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ



การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA

ว.9 (ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ)

แบบ PA3/ส (pdf)
แผนการสอน 1 คาบ/ชั่วโมง (pdf)
คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที (mp4.)
คลิปสภาพปัญหา แรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที (mp4.)
ผลลัพธ์ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4/pdf/ภาพถ่ายที่เป็น pdf/jpg/png
ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม (pdf)
ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม (pdf)



การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA

ว.17 หรือ ว.21  + ว.9(ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ)

แบบ PA3/ส (pdf)
แบบสรุปคะแนน ว.17 หรือ ว.21 (pdf)
แผนการสอน 1 คาบ/ชั่วโมง (pdf)
คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที (mp4.)
คลิปสภาพปัญหา แรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที (mp4.)
ผลลัพธ์ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4/pdf/ภาพถ่ายที่เป็น pdf/jpg/png
ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม (pdf)
ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม (pdf)



การจัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก

ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ
การประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือส่งค าขอและหลักฐานการประเมิน
วิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขต ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

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



ผู้บังคบบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับ
การประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลง
และก าหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบท่ัวกัน 

ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา 
แนะน าผู้รับการประเมิน

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
ให้ผลการปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ



ผู้รับการประเมินประเมินตนเองโดยประเมิน
จากหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ 1ให้

ผู้บังคับบัญชาประเมิน     
ผลการปฏิบัติงานตาม

รายการประเมินตามสภาพ
การปฏิบัติงานจริงของผู้รับ

การประเมิน ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่คาดหวังที่

ก าหนดไว้
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ



ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ

ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกษาให้มีการจัดเก็บ รักษาไว้อย่างน้อย 4 รอบการประเมิน



ผู้บังคบบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับ
การประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลง
และก าหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบท่ัวกัน 

ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา 
แนะน าผู้รับการประเมิน

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
ให้ผลการปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ



ผู้รับการประเมินประเมินตนเองโดยประเมิน
จากหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2
ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมิน

ข้อตกลง  ในการพัฒนางานมาใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมิน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติ
ตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ



ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ

ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกษาให้มีการจัดเก็บ รักษาไว้อย่างน้อย 4 รอบการประเมิน



Performance Appraisal

ผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้อตกลง (Performance Agreement)

ส่วนท่ี 1

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง

และมีภาระงาน

ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด

ผลการปฏิบัติงาน

- การจัดการเรียนรู้

- สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

- พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนท่ี 2

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย

ในการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นท้าทายต้องไม่ต่ ากว่า

ระดับต าแหน่งที่ด ารงอยู่

ด้านท่ี 1

ทักษะการจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน

ด้านท่ี 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน

ด้านท่ี 3

ผลงานทางวิชาการ
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ขั้นตอนการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่ง ครู

ม.55 คงวิทยฐานะ

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ม.54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีผลการ

ประเมินในแต่ละรอบผ่านเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินและผลงานที่เสนอ

ด้านที่ 3 ผลงานวิชาการ (ชช./ชชพ.)
- ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชช.)
- ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชชพ.)

(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ(TCI) ชชพ.)

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผลงาน/ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ไฟล์วีดีทัศน์

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
1. การปฏิบัติงานตามต าแหน่งครู และ

มีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รอบปีที่ 1 รอบปีท่ี 2 รอบปีท่ี 3



ขั้นตอนการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ม.55 คงวิทยฐานะ

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ม.54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน
2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
- ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
- ไฟล์วีดีทัศน์

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมการบริหาร
- รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร (PDF)
- ไฟล์วีดีทัศน์

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
1. การปฏิบัติงานตามต าแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษา และมีภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ.  
ก าหนด

2. ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหาร
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รอบปีที่ 1 รอบปีท่ี 2 รอบปีท่ี 3

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (ชช./ชชพ.)
- งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการจัดการศึกษา(ชช.)
- งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาและนวัตกรรมการจัดการศึกษา(ชชพ.)

(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ(TCI) ชชพ.)



หน้างานหลัก ขับเคลื่อนด้วย PA

วิทยฐานะ คือ ผลพลอยได้

ทัศนคติ ส าคัญ ทุกการเปลี่ยนแปลง

มาร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน


