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ข้อตกลงในการพัฒนางาน
Performance Agreement : PA



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีภาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 21/2564 ) 
2) ผลการปฏบิัติงาน 

องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ส่วนที่ 1)

ต ำแหน่ง ผลกำรปฏิบัติงำน

ครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร    

กำรเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเอง

และวิชำชีพ

ศึกษำนิเทศก์ ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนองค์กร               

ด้ำนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 7



ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ต าแหน่งครู

➢ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
➢ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
➢ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
➢ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

8

ชั่วโมงภาระงานขั นต่ า ไม่น้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์  
(ส าหรับการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 18 ชม./สัปดาห)์



ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
❖ มีภาระงานตามมาตรฐานต าแหน่งเตม็เวลา + มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
❖ รอง ผอ. ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์
❖ ผอ. ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 5 ชม./สัปดาห์
❖ การปฏิบัติการสอน หมายถึง

1) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา 
2) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา
3) สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
4) เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้PLC ของสถานศึกษา
5) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับครู
6) จัดกิจกรรมเสรมิการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรยีน

9

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564



10

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา
❖มีภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่งเต็มเวลา
❖มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ต้องแสดงให้เห็นถึง
การปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา นโยบายของส่วนราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ  

องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ส่วนที่ 2)

ต ำแหน่ง ผลลัพธ์ท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

ครู เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ

ศึกษำนิเทศก์
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้หรือกำรจัดกำรศึกษำของผู้รับกำรนิเทศ หรือกำรพัฒนำคุณภำพ

สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ ท่ีส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน

ผู้บริหำรกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 11



ตัวอย่างการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

12

ข้อมูลส่วนตัว
และการปฏิบัติงาน



13

ตัวอย่าง

ระบุจ านวน
ภาระงาน

ที่ครูตกลงว่า
จะปฏิบัติจริง



➢แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
➢ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รยีน
➢ตัวชี วัดที่เป็นรูปธรรม
อาจน าเสนองานตามมาตรฐานต าแหน่ง เป็นรายข้อหรือเสนอในภาพรวมของการด าเนินงานในแต่ละด้านก็ได้ 14

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง

➢แสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
➢ไม่จ าเป็นต้อง
ท าข้อตกลงในลักษณะ
งานวิจัย
➢อาจแสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังในวิทยฐานะที่
สูงกว่าได้
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การจัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางาน
➢เป็นไปตามบรบิทและ
สภาพการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละสถานศึกษา 
➢เป็นความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู 

ตัวอย่าง
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การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

➢คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552
(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมิน
เพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง

➢คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน

➢ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

➢ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ

➢เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
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คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต ำแหน่ง ประธำน กรรมกำร จ ำนวน 2 คน

ครู ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ➢ศน. /เคยเป็น ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

➢ผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ครูจำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะครู ชนพ .

➢ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นทีม่ีความรู้ ความสามารถเหมาะสม

รอง ผอ. ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ➢ศน. /เคยเป็น ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ผอ.จำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะ ผอ .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ความสามารถเหมาะสม



คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต ำแหน่ง ประธำน กรรมกำร จ ำนวน 2 คน

ผอ. ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ผอ. สถานศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ ผอ .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

ศน. สังกัด สพฐ. ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

สังกัด สอศ. / สป.

ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้บริหารส่วนกลางใน ศธ . ไม่ต่ ากว่าอ านวยการระดับสูง

➢ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดนั้น ไม่ต่ ากว่า ชนพ .

➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 19



ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลง   1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู   1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำร

ในกำรพัฒนำงำน และมีภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สถำนศึกษำและมีภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู   2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง

(60 คะแนน)       1.ด้านการจัดการเรียนรู้ (8 ตัวชี้วัด) ผู้บริหารสถานศึกษา 

      2.ด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ       1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น า

การจัดการเรียนรู้ (4 ตัวชี้วัด) ทางวิชาการ (6 ตัวชี้วัด)

      3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ       2.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

(3 ตัวชี้วัด) (3 ตัวชี้วัด)

      3.ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง

เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม (2 ตัวชี้วัด)

      4.ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

(2 ตัวชี้วัด)

      5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(2 ตัวชี้วัด)

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลง ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

ในกำรพัฒนำงำน

ท่ีเสนอเป็นประเด็น

ท้ำทำย (40 คะแนน)

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

20

ตัวชี วัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง



ตัวชี วัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลง   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่ผู้บริหาร

ในกำรพัฒนำงำน ศึกษานเิทศก์และมภีาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด การศึกษาและมภีาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่   2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่

(60 คะแนน) ศึกษานเิทศก์ ผู้บริหารการศึกษา 

      1.ด้านการนเิทศการศึกษา (7 ตัวชี้วัด)       1.ด้านการบริหารและความเป็นผู้น า

      2.ด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ การพัฒนาการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)

การจัดการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)       2.ด้านการบริหารจัดการและ

      3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาองค์กร (3 ตัวชี้วัด)

(4 ตัวชี้วัด)       3.ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม (3 ตัวชี้วัด)

      4.ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 

(2 ตัวชี้วัด)

      5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

(3 ตัวชี้วัด)

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการครู

ในกำรพัฒนำงำน การศึกษาของผู้รับการนเิทศ หรือพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 

ท่ีเสนอเป็นประเด็น สถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา และหนว่ยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ท้ำทำย (40 คะแนน) ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
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การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การประเมิน ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์

ด้านท่ี 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรช้ันเรียน กำรใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร กลยุทธ์ ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีฯ

   1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทีใ่ชจั้ดการเรียนรู้ (PDF)   1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา   1.รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา

   2. ไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน 2 ไฟล์ สถานศึกษา (PDF) การนิเทศการศึกษา (PDF)

       - บันทกึการสอน   2. ไฟล์วีดิทัศน์น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา   2. ไฟล์วีดิทัศน์น าเสนอการพัฒนา

       - แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา แรงบันดาลใจ การนิเทศการศึกษา 

ด้านท่ี 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ 

   ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน    ไฟล์วีดิทัศน์ ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู    ไฟล์วีดิทัศน์ผลงานหรือผลการปฏิบัติ

หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของผู้รับการนิเทศ ทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

 หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ด้านท่ี 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 

   ชช.   ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (PDF)

   ชชพ. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (PDF)
22
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❖ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน

- เลือกบันทึกคาบการสอนที่สะท้อน
สมรรถนะครไูด้ดีที่สุดใน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
(สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เสนอมาเป็น PDF)

- บันทึกระหว่างการสอนจริง อาจเป็น
ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนออนไลน์ หรือ
ห้องเรียนนอกสถานที่ 

- น าเสนอบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น
จริงในการจัดการเรียนรู้ 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  

❖ลักษณะส าคัญทางเทคนิค

- ความละเอียดต้องมีภาพและเสียง
ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้
ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง  
(เน้นคุณภาพของเนื้อหา ไม่เน้นคุณภาพ
ของภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ)

- ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  

- ให้ส่งไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน 
จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั น 

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งครู
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❖ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา 
ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ฯ

- เปิดโอกาสให้ครู สามารถน าเสนอข้อมูล
ที่สะท้อนถึงการได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์
บันทึกการสอน

- ครูเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยาย
ด้วยตนเอง ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง 
แต่ใช้โปรแกรมการน าเสนอได้

- โดยเสนอเป็นไฟล์ mp4 ความยาว
ไม่เกิน 10 นาที

❖ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- เสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของ

ผู้เรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ
- สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย
- น าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ 

เป็นรูปธรรม ส่งไฟล์ดิจิทัล ไม่เกิน 3 ไฟล์
1. ไฟล์วีดิทัศน์ mp4 ไม่เกิน 10 นาที

(ส่งได้ 1 ไฟล์)
2. ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า
3. ไฟล์รูปภาพ ไม่เกิน 10 ภาพ

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งครู
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❖ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาฯ การใช้กลยุทธ์
หรือนวัตกรรม

- เล่าให้ฟังถึงที่มา ปัญหา แรงบันดาลใจ 
แนวคิด หลักปรัชญา ในการพัฒนา

- บันทึก ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
โดยฉากหลังจะต้องไม่มีบุคคลอื่นใด
มาร่วมน าเสนอ 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/
ใช้เทคนิคใด ๆ แต่สามารถใช้โปรแกรม
น าเสนอ เช่น PPT ได้

- ความยาวไม่เกิน 15 นาที

❖ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์
ในการพัฒนา

- น าเสนอด้วยตนเอง ใช้มุมกล้องตัวเดียว
ไม่มีการตัดต่อ เสนอสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ในการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ 

- ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  แต่สามารถใช้
โปรแกรมน าเสนอ เช่น PPT ได้

- ความยาวไม่เกิน 10 นาที

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์


