
 

1. ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement:PA) 
                     เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
                     บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
                     และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  
2. วัน  เดือน  ปี  ที่ด าเนินการ  15-16  พฤศจิกายน  2564 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     
4. ความเชื่อมโยงของโครงการ  
   4.1 ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

  1. ด้านความมั่นคง 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  3.1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่  21 
  3.4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
  3.5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
  3.6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ด้านการสร้างโอกาสและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

   
 
 



 
 4.2 ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเด็น (11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
   1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    1.1) การเตรียมความพร้อมท้ังสุขภาวะ  เจตคติ ความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนต้ังครรภ์ 
    1.2) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดีและสมวัย 
    1.3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกด้าน 
   2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    2.1) การพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 
    2.2) การพัฒนาทักษะด้านภาษา  ศิลปะ  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ท่ีสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ 
 

 2.3) การพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน  ตลอดจนทักษะ 
ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน 

 2.4) การพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  การบ่มเพาะ 
การเป็นนักคิด  นักนวัตกร  และการเป็นผู้ประกอบการใหม่รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

 2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์  ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ  ในการการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุน่ 
  ประเด็น (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรรษท่ี  21 
    1.1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี  21 
    1.2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    1.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1.5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
    2.1)  พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
    2.2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 



 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารหารศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะ  
             2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  สามารถด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(Performance Agreement:PA)  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   เชิงผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  จ านวน  1,706  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  จ านวน  220  คน  ศึกษานิเทศก์ จ านวน  12  คน  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   จ านวน  3  คน  รวมท้ังส้ิน  จ านวน  1,941  คน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว9-ว12  ลงวันท่ี  
20  พฤษภาคม  2564  และสามารถน าหลักเกณฑ์ฯไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 

2564 
ม.ค. - มี.ค. 

2565 
เม.ย. - มิ.ย. 

2565 
ก.ค. - ก.ย. 

2565 
1. เสนอโครงการ ต.ค.2564    
2. วางแผนการท างาน พ.ย.2564    
3. ด าเนินการจัดการอบรมโครงการ จ านวน  2  วัน   

วันท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม webex    

วันท่ี 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อตกลงใน

การพัฒนางาน(Performance Agreement:PA)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ในห้องประชุม 

15-16 พ.ย. 
2564 

   

4.วิเคราะห์/สรุป/รายงานผล 30 พ.ย.2564    



 
8. งบประมาณ 
   - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   จ านวน    61,000    บาท 
   - งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริง   จ านวน    60,938    บาท 
     
9. ผลการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ร้อยละ  100  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว9-ว12  ลงวันท่ี  
20  พฤษภาคม  2564  และสามารถน าหลักเกณฑ์ฯไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
      - เนื่องจากหลักเกณฑ์วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว9-ว12  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2564  เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีเพิ่ง
ประกาศใช้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกคนจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น 
   
11. แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
       -  เมื่อมีการท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารการศึกษา(รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา)แล้ว  สามารถน าผลการ
ด าเนินงานจากบันทึกข้อตกลง  ไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง  เช่น  การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ  การคงสภาพการ
มีวิทยฐานะ  และการเล่ือนเงินเดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ภาพกิจกรรม 
           อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement:PA) 
     เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
     และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2564 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2564 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                  ผู้รายงาน 
                         (นางอนันตยา  พิมพ์ภู) 

                                                           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                                             ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 


