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บทน า 

 
ด้วย ก.ค.ศ. ได้ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู้ เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยน าระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital 
Performance Appraisal : DPA) มาใช้ในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผล ข้อมูลการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้นเพื่อให้มี
ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น 
ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance 
Appraisal : DPA) เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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แนะน าระบบ 

องค์ประกอบระบบ 

 
รูปองค์ประกอบเชิงระบบ (Component Diagram)  
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จากผังแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรม จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ ระบบย่อย และฐานข้อมูลที่มีส่วนส าคัญ
และเป็นแกนหลักของระบบ คือ 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) 
ระบบงานย่อยประมวลผลคุณสมบัติสายงานการสอน 
ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ 
ระบบงานย่อยการคัดเลือกกรรมการประเมิน 
ระบบงานย่อยการประเมินวิทยฐานะ 
ระบบงานย่อยการออกค าสั่งมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

รวมถึงฐานข้อมูล dpa_master และ dpa_data ซึ่งจะท าหน้าที่หลักในการเก็บและแสดงผลข้อมูล 
ดังนั้นหากต้องการให้ระบบท าให้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนามีความเห็นว่าควรออกแบบระบบย่อยในส่วนนี้
ให้แยกออกเป็น service และ database แยก Container เพื่อให้สามารถปรับ ลดขนาด จ านวนได้ในอนาคต 
ตามช่วงเวลาและจ านวนผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของระบบด้วย 

ส าหรับการใช้งานระบบ DPA ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเบื้องต้ น ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ท าข้อตกลงในการพัฒนา
งานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ DPA และน าข้อมูลผล
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่ละรายเข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นประจ าทุกรอบการประเมิน โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งในการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ DPA นั้น ผู้พัฒนาได้จัดท าโดยค านึงถึงผู้ใช้งานหรือ
ผู ้ดูแลระบบ DPA เป็นหลัก  ซึ่งในภาพรวมของระบบ DPA ที่เกี ่ยวข้องกับผู ้ดูแลระบบของสถานศึกษา 
ประกอบไปด้วย ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA)  ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ และระบบงานย่อยจัดการ
ผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 

การลงทะเบียนเขา้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี้  
1. คลิกที่ “ลงทะเบียน” 

 
รูปที่ 1 หน้าเว็บระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 

2. คลิกที่ “ลงทะเบียน” ในส่วนของประเภทการลงทะเบียน “ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา” 

 
รูปที่ 2 หน้าเลอืกประเภทการลงทะเบียน 
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3. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอก อีเมลส าหรับเข้าใช้
ระบบ 

4. คลิกที่ “ด าเนินการต่อ” 

 
รูปที่ 3 หน้ากรอกอีเมลส าหรับเข้าใช้ระบบ 

5. ระบบท าการตรวจสอบอีเมลที่ผู้ใช้งานกรอก ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
(ต้องกรอกข้อมูลในช่อง  ให้ครบถ้วน) เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแลว้ให้คลิก “ด าเนินการ
ต่อ” 

 
รูปที่ 4 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ดูแลระบบสถานศึกษา 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

6. ระบบท าการส่งข้อมูลการลงทะเบียนไปยังทีมผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคลิก “ปิด”  

 
รูปที่ 6 แจ้งผลการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 
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7. ผู้ใช้งานตรวจสอบอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมยืนยันการใช้งาน email เพื่อเข้าใช้งานระบบ  
โดยคลิก “ยืนยัน email” หรือคลิกลิงก์ 

 
รูปที่ 7 ตรวจสอบและยืนยันอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียน 

8. ระบบจะแสดงข้อความการก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งาน เมื่อก าหนดเสร็จสิ้นกดปุ่ม ”ตกลง”  
เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 

 
รูปที่ 8 แสดงการยืนยันบัญชีทางอีเมล 
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9. ระบบแสดงหน้าหลักการเข้าใช้งานตามสิทธิการใช้งานของผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา  

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าหลักการใช้งานตามสิทธิการใช้งาน 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
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การเข้าใช้งานระบบ (Login) 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี ้
1. กรอกข้อมูลชื่อผู้ใชง้านและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 

2. ระบบแสดงหน้ารายการเข้าสู ่ระบบงานย่อย ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบงานย่อย
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA), ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ 
และระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 11 แสดงรายการเข้าสู่ระบบงานย่อย 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
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3. คลิกที่ไอคอนผู้ใช้งานมุมซ้ายล่าง  

 
รูปที่ 12 เลือกไอคอนผู้ใช้งาน 

4. ระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน อีเมล ข้อความการแจ้งเตือนล่าสุด และแสดงเมนูการใช้งานตามสิทธิการ
เข้าใช้งาน 

 
รูปที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อความแจง้เตือน 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
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การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ อาทิ ช่องทางการแจ้งเตือน แจ้งเตือน

ผ่าน Line หรืออีเมล โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ 
1. คลิกที่ไอคอนผู้ใช้งานมุมซ้ายล่าง ระบบแสดงเมนูการใช้งาน เลือก “ข้อมูลผู้ใช้งาน” 

 
รูปที่ 14 แสดงเมนูผู้ใช้งาน 

2. คลิกเลือก “ตั้งค่าแจ้งเตือน” 
3. กรอกอีเมล และ Connect Line ซึ่งสามารถ Test การส่งข้อความแจ้งเตือนระบบไปยัง Line ได้ 

ด้วยการ คลิกเลือก “Test” 
4. สามารถเลือกช่องทางการแจ้งเตือนได้ โดยการคลิกเลือก Check Box อีเมล และ Line  
5. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 15 การต้ังค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้งาน 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 

           
            

12 

การขอรหสัผา่นใหม ่
ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านทางหน้าเว็บไซต์ใหม่ได้โดยใช้อีเมลที่ใช้ตอนสมัคร

ประกอบการขอรหัสใหม่ โดยท าตามขั้นตอนดังนี ้
1. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน?” ในหน้าเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 

 
รูปที่ 16 หน้าเว็บระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 

2. กรอกอีเมลที่ใช้ตอนลงทะเบียน 
3. คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปที่ 17 การกรอกอีเมลส าหรับตั้งรหัสผ่านใหม ่  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
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4. ระบบแสดงข้อความแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 18 การแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่าน 

5. ระบบจะท าการส่งลิงก์ยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล  
6. ผู้ใช้งานท าการตรวจสอบอีเมล คลิกลิงก์ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  

 
รูปที่ 19 ตรวจสอบและยืนยนัอีเมลการเปลีย่นรหัสผ่านใหม่ 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
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7. คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” หรือคลิก “ลิงก”์ ระบบแสดงหน้าก าหนดรหัสผ่านใหม่ 
8. ผู้ใช้งานกรอก “รหัสผ่าน” และ “ยืนยันรหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 
รูปที่ 20  ก าหนดรหัสผ่านใหม ่

9. ระบบแสดงข้อความยืนยันการก าหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วแล้ว จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 21 แสดงการก าหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
รายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA), ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ, ระบบงานย่อยจัดการ
ผู้ใช้งาน และระบบงานย่อยติดตามค าขอประเมินวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 22 แสดงรายการเข้าสู่ระบบงานย่อย 

การเข้าใช้งานระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
1. จากหน้ารายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ผู้ใช้งานคลิก “เข้าใช้งาน” ในส่วนของระบบงานย่อยข้อตกลง

ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 
รูปที่ 23 การเข้าใช้งานระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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2. ระบบแสดงหน้าหลักระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
ประกอบด้วย จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกวิทยฐานะ รายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างด าเนินการและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด าเนินการกรอก
คะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่ 24 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1) 

การเพิ่มรายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
1. ผู้ใช้งานคลิก “เพิ่มรายชื่อ” ในหน้าจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
รูปที่ 25 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(2) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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2. ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประวัติการศึกษา และข้อมูลประวัติ
การรับราชการซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 

 
รูปที่ 26 หน้ารายการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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3. เมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดเสร็จสิ้น กด “บันทึก” เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบคุคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. เมื่อกดปุ่ม จะแสดงหน้าระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

รูปที่ 27 เมนแูสดงการเข้าถึงระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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การกรอกผลคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
1. จากหน้าแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกวิทยฐานะ ให้ผู้ใช้งานเลือก  

“ ” จัดการข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 
รูปที่ 28 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกวิทยฐานะ 

2. ระบบแสดงหน้าบันทึกคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของบุคลากรที่ผู้ใช้งานเลือก จากนั้น
คลิก “สร้างใหม่” เพื่อสร้างโปรไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าบันทึกคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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3. ระบบแสดงหน้าสร้างโปรไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากนั้นเลือกปีงบประมาณ ระบบจะ
แสดงช่ช่ือโปรไฟล์ตามปีงบประมาณที่ผู้ใช้งานเลือก 

4.  คลิก “สร้างโปรไฟล์” 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าสร้างโปรไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

5. ระบบแสดงโปรไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่ผู ้ใช้งานสร้าง จากนั ้นคลิกปุ ่ม “แนบ
แบบฟอร์มบันทึกผลข้อตกลงในการพัฒนางาน”เพื่อท าการแนบแบบฟอร์มบันทึกผลข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 
รูปที่ 31 แสดงโปรไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 
  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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6. ระบบแสดงหน้าแนบแบบฟอร์มบันทึกผลข้อตกลงในการพัฒนางาน คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” และ
เลือกไฟล์ที่ผู้ใช้ต้องการแนบ โดยไฟลท์ี่ใช้แนบต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF และมีขนาดไม่เกิน 10 MB  

7. คลิกปุ่ม “อัปโหลด” 
8. ระบบแสดงผลการอัปโหลดเอกสารในส่วนของรายการหลักฐาน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบได้ 
9. คลิกปุ่ม “ปิด” 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าแนบแบบฟอร์มบันทึกผลข้อตกลงในการพัฒนางาน 

10. เมื่อท าการแนบไฟล์เสร็จแล้ว ในหน้าบันทึกคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระบบจะท า
การเปิดปุ่ม ให้คลิกปุ่ม “บันทึกแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)” 

 
รูปที่ 33 หน้าสร้างโปรไฟล์บันทึกคะแนนขอ้ตกลงในการพัฒนางาน (PA) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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11. ระบบแสดงหน้าแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของคณะกรรมการคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 
ระบบจะค านวณผลรวมของคะแนนประเมินและเปอร์เซ็นต์ให้อัตโนมัต ิ

12. กรอกช่ือประธานกรรมการผู้ประเมิน และกรรมการผู้ประเมิน และวันที่ที่ท าการประเมิน  
13. คลิก “บันทึก”  

. 
รูปที่ 34 แสดงหน้าแบบสรุปผลการประเมนิการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 35 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบสรุปผลการประเมนิการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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14. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิก “บันทึก” 

 
รูปที่ 36 แสดงข้อความแจ้งเตือนเพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 

15. ระบบท าการบันทึกการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และแสดงข้อมูลคะแนน ผล
การประเมิน และสถานะ ในหน้าบันทึกคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 
รูปที่ 37 แสดงผลการบันทึกขอ้มูลคะแนน ผลการประเมิน และสถานะ 

 
 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

           
            

25 

 ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมนิวิทยฐานะ 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
รายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA), ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ ระบบงานย่อยจัดการ
ผู้ใช้งาน และระบบงานย่อยติดตามค าขอประเมินวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 38 แสดงรายการเข้าสู่ระบบงานย่อย 

การเข้าใช้งานระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวทิยฐานะ 
1. จากหน้ารายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ผู้ใช้งานคลิก “เข้าใช้งาน” ในส่วนของระบบงานย่อยการส่ง

ค าขอประเมินวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 39 การเข้าใช้งานระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. ระบบแสดงหน้าหลักระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ ประกอบด้วยข้อมูลจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ าแนกวิทยฐานะ ระบบ
จะแสดงข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อมูลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของบุคลากรแต่ละ
คนในสังกัด  

 
รูปที่ 40 แสดงหน้าหลักระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ (1) 

การสร้างค าขอประเมนิวิทยฐานะ 
1. จากหน้าหลักระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ คลิก “สร้างค าขอ” 

 
รูปที่ 41  แสดงหน้าหลักระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ (2) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. ระบบแสดงหน้ารายการขอประเมินวิทยฐานะ คลิก “สร้างใหม่” 
3. ระบบแสดงข้อความยืนยันการสร้างค าขอประเมินวิทยฐานะ คลิก “สร้างใหม่” 

 
รูปที่ 42  แสดงหน้าสร้างค าขอประเมินวิทยฐานะ 

4. ระบบแสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
รูปที่ 43 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การกรอกแบบฟอร์มส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ กรณปีกตไิม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมี 
วิทยฐานะหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

1. ในส่วนของแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลทุกข้อ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
รูปที่ 44 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (1) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. กรณีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้เลือกรูปแบบการประเมินวิทยฐานะ “แนวปฏิบัติประเมินวิทยฐานะ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17/2552,ว21/2560)” ในส่วนของข้อ 4 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน 4.1 ภาระงาน ระบบจะเปิดช่องการกรอกการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน ให้กรอกเพียง “การรายงานในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน” 
เท่านั้น 

 
รูปที่ 45 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (2)  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. กรณีอยู่ในช่วงเวลาปกติ ให้เลือกรูปแบบการประเมินวิทยฐานะ “แนวปฏิบัติประเมินวิทยฐานะ
ปกติ(ว9/2564)” ในส่วนของข้อ 4 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการ
ประเมิน 4.1 ภาระงาน ระบบจะเปิดช่องการกรอกการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
3 รอบการประเมิน ให้กรอกเพียง “การรายงานในช่วงระยะเวลาปกติ” เท่านั้น 

 
รูปที่ 46 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (3) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 47 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (4) 

4. ข้อ 4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ระบบข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ โดยจะดึงข้อมูลมาจาก
ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

 
รูปที่ 48 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (5) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 49 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (6) 

5. แบบฟอร์มส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ ในข้อ 6 การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลา ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 กรณีเลือก “ไม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ” 

 
รูปที่ 50 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (7) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 51 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (8) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 52 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (9) 

 
รูปที่ 53 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (10) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 54 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (11) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 55 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (12) 

 
รูปที่ 56 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (13) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 57 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (14) 

 
รูปที่ 58 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (15) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

           
            

38 

6. ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสาร รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF คลิก “browse files” 
และเลือกไฟล์ที่ผู้ใช้ตอ้งการแนบ 

7. คลิก “Upload 1 file” (กรณีแนบไฟล์ 1 ไฟล์) 

 
รูปที่ 59 ตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ 1 ไฟล ์

8. คลิก “Upload 3 file” (กรณีแนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์) 

 
รูปที่ 60 ตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์มากกว่า 1  ไฟล ์

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9. ระบบแสดงไฟล์เอกสารที่ผู้ใช้งานท าการอัปโหลด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและลบได้ 

 
รูปที่ 61 ตัวอย่างผลลัพธ์การอัปโหลดไฟล ์

10.เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะถูกต้อง
และครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก” 

 
รูปที่ 62 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (16) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
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11. ผู้ใช้งานสามารถดูตัวอย่างแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ที่ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว โดยคลิก “แสดงตัวอย่าง”  

 
รูปที่ 26 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (17) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การกรอกแบบฟอร์มส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ กรณขีอขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

1. ในส่วนของแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลทุกข้อ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
รูปที่ 64 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (18) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. กรณีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้เลือกรูปแบบการประเมินวิทยฐานะ “แนวปฏิบัติประเมินวิทยฐานะ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17/2552,ว21/2560)” ในส่วนของข้อ 4 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน 4.1 ภาระงาน ระบบจะเปิดช่องการกรอกการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน ให้กรอกเพียง “การรายงานในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน” 
เท่านั้น 

 
รูปที่ 65 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (19) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. กรณีอยู่ในช่วงเวลาปกติ ให้เลือกรูปแบบการประเมินวิทยฐานะ “แนวปฏิบัติประเมินวิทยฐานะ
ปกติ (ว9/2564)” ในส่วนของข้อ 4 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการ
ประเมิน 4.1 ภาระงาน ระบบจะเปิดช่องการกรอกการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
3 รอบการประเมิน ให้กรอกเพียง “การรายงานในช่วงระยะเวลาปกติ” เท่านั้น 

 
รูปที่ 66 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (20) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 67 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (21) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ข้อ 4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ระบบข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ โดยจะดึงข้อมูลมาจาก
ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

 
รูปที่ 68 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (22) 

 
รูปที่ 69 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (23) 

 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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5. แบบฟอร์มส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ ในข้อ 6 การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลา ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 กรณีเลือก “ไม่เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลา และ
ประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ” หรือ “ไม่เคยใช้เงื่อนไขการ
ลดระยะเวลา และประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ให้เลือก
เงื่อนไขที่ต้องการขอลดระเวลา ข้อใดข้อหนึ่ง และท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
รูปที่ 70 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (24) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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6. เลือกรอบการเลื่อนเงินเดือนล่าสุด ระบบแสดงรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานย้อนหลัง 4 รอบ  
ให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึกข้อมูลผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนแต่ละรอบ 

 
รูปที่ 71 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (25) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 72 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (26) 

 
รูปที่ 73 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (27) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 74 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (28) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 75 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (29) 

 
รูปที่ 76 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (30) 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รูปที่ 77 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (31) 

 
รูปที่ 78 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (32) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7. ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสาร รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF คลิก “browse files” 
และเลือกไฟล์ที่ผู้ใช้ตอ้งการแนบ 

8. คลิก “Upload 1 file” (กรณีแนบไฟล์ 1 ไฟล์) 

 
รูปที่ 79 ตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ 1 ไฟล ์

9. คลิก “Upload 3 file” (กรณีแนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์) 

 
รูปที่ 80 ตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์มากกว่า 1  ไฟล ์

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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10.ระบบแสดงไฟล์เอกสารที่ผู้ใช้งานท าการอัปโหลด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและลบได้ 

 
รูปที่ 81 ตัวอย่างผลลัพธ์การอัปโหลดไฟล ์

11.เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะถูกต้อง
และครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก” 

 
รูปที่ 82 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (33) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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12. ผู้ใช้งานสามารถดูตัวอย่างแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ที่ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว โดยคลิก “แสดงตัวอย่าง”  

 
รูปที่ 83 แสดงแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (34) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การยื่นค าขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
1. ในหน้ารายการขอประเมินวิทยฐานะ เมื่อผู้ใช้งานกรอกแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการขอประเมินวิทยฐานะ โดยแสดงสถานะ “บันทึกร่าง” ให้ผู้ใช้งานคลิก  
“ยื่นค าขอ”  

 
รูปที่ 84 แสดงหน้ารายการขอประเมินวิทยฐานะ 

2. กรอกอีเมลของผู้ยื่นค าขอเพื่อใช้ในการ ติดตามขั้นตอนการด าเนินการวิทยฐานะ 
3. ผู้ใช้งานจะต้องท าเครื่องหมาย หน้าข้อความรับรองข้อมูลถูกต้อง เพื่อรับรองข้อมูลและหลักฐานที่

ส่งมาด้วยในระบบฯ 
4. คลิก “ส่งค าขอ” 

 
รูปที่ 85 แสดงหน้าส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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5. ระบบจะแสดงรายการขอประเมินวิทยฐานะ โดยเปลี่ยนสถานะ “บันทึกร่าง” เป็น “ส่งค าขอ” 
6. ผู้ใช้งานสามารถคลิก “ดูค าขอ” เพื่อดูค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 

 
รูปที่ 86 แสดงหน้ารายการขอประเมินวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 87 แสดงหน้าแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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ระบบงานย่อยรายงาน 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
รายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ประกอบด้วย 8 ระบบย่อย คือ ระบบงานย่อยการคัดเลือกกรรมการประเมิน , 
ระบบงานย่อยรายงาน, ระบบงานย่อยการบริหารจัดการ ส าหรับผู้ดูแลระบบ , ระบบงานย่อย Help Desk, 
ระบบงานย่อยการเฝ้าติดตามระบบ, ระบบงานย่อยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล, ระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน 
และระบบรายงาน BI 

 
รูปที่ 88 แสดงรายการเข้าสู่ระบบงานย่อย 

การเข้าใช้งานระบบงานย่อยรายงาน 
จากหน้ารายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ผู้ใช้งานคลิก “เข้าใช้งาน” ระบบงานย่อยรายงาน 

 
รูปที่ 89 การเข้าใช้งานระบบงานย่อยรายงาน 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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ระบบแสดงหน้าระบบงานย่อยสารสนเทศ ผ ู ้ ใช ้งานสามารถเร ียกดูรายงานในร ูปแบบ  
“Dashboard” และ  “Report” ประกอบด้วย รายงานจ านวน 9 รายงาน 

 
รูปที่ 90 หน้าระบบงานย่อยสารสนเทศ 

1. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน  

 
รูปที่ 91 หน้า Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่าน/ไมผ่่าน การ

ประเมิน 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 92 หน้า Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การ

ประเมิน (1) 

 
รูปที่ 93 หน้า Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การ

ประเมิน (2) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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2. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาที่ มีคุณสมบัติครบ, ใกล้ครบ และ 
ไม่ครบ 

 
รูปที่ 94 หน้า Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีคุณสมบัติครบ, 

ใกล้ครบ และ ไม่ครบ 

เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ มีคุณสมบัติครบ, ใกล้ครบ และ ไม่ครบ แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 95 หน้า Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีคุณสมบัติครบ, ใกล้

ครบ และ ไม่ครบ (1) 

 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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รูปที่ 96 หน้า Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีคุณสมบัติครบ, ใกล้

ครบ และ ไม่ครบ (2) 

3. รายงานจ านวนข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษาทกุสังกัดและจ านวนการพิจารณาค าขอ
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 97 หน้า Dashboard รายงานจ านวนข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษาทุกสงักัดและจ านวนการ

พิจารณาค าขอเพ่ือให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะ 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานจ านวนข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษา
ทุกสังกัดและจ านวนการพิจารณาค าขอเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 98 หน้า Report รายงานจ านวนข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษาทุกสังกดัและจ านวนการ

พิจารณาค าขอเพ่ือให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะ 

4. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ที่ส่งค าขอวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 99 หน้า Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งค าขอวิทยฐานะ 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ส่งค าขอวิทยฐานะ แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 100 หนา้ Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งค าขอวิทยฐานะ 

5. รายงานสถิติการประเมนิของผู้ประเมนิ 

 
รูปที่ 101 หนา้ Dashboard รายงานสถิติการประเมินของผู้ประเมิน 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติการประเมินของผู้ประเมิน แยกรายบุคคล 

 
รูปที่ 102 หนา้ Report รายงานสถิติการประเมินของผู้ประเมิน 

6. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาแยกวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 103 หนา้ Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกวิทยฐานะ 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแยกวิทยฐานะ แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 104 หนา้ Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกวิทยฐานะ (1) 

 
รูปที่ 105 หนา้ Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกวิทยฐานะ (2) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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7. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาที่บันทึกขอ้ตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

 
รูปที่ 106 หนา้ Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บันทึกขอ้ตกลงใน

การพัฒนางาน PA 

เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 107 หนา้ Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บันทึกข้อตกลงในการ

พัฒนางาน PA 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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8. รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ที่ขอลดระยะเวลา 

 
รูปที่ 108 หนา้ Dashboard รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอลดระยะเวลา 

เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ขอลดระยะเวลา แยกรายหน่วยงานหลัก 

 
รูปที่ 109 หนา้ Report รายงานสถิติจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอลดระยะเวลา 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 

           
            

68 

9. รายงานสถิติการออกค าสั่งวทิยฐานะ 

 
รูปที่ 110 หนา้ Dashboard รายงานสถิติการออกค าสั่งวิทยฐานะ 

เมื่อผู้ใช้งานคลิก “รายละเอียด” ระบบแสดงรายงานสถิติการออกค าสั่งวิทยฐานะ แยกรายหน่วยงาน
หลัก 

 
รูปที่ 111 หนา้ Report รายงานสถิติการออกค าสั่งวิทยฐานะ (1) 

 
 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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รูปที่ 112 หนา้ Report รายงานสถิติการออกค าสั่งวิทยฐานะ (2) 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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การตั้งค่ารายงาน 
1. จากหน้าระบบงานย่อยรายงานสารสนเทศ ให้ผู้ใช้งานเลือก “การตั้งค่า” ระบบแสดงหน้าตั้งค่า

รายงาน 

 
รูปที่ 113 หนา้ระบบงานย่อยสารสนเทศ 

2. ระบบแสดงหน้าตัง้ค่ารายงาน ให้ผู้ใช้งานคลกิ “ ” ส าหรับตัง้ค่ากลุ่มผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 114 การตั้งค่ารายงาน 

  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบย่อยรายงาน 
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3. ระบบแสดงหน้าต่างส าหรับก าหนดกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงรายงานได้ ให้ผู้ใช้งานเลือก เมื่อเลือก
เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 115 การกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงรายงาน 

 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน 
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ระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน หน้าเว็บ “ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
รายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA), ระบบงานย่อยการส่งค าขอประเมินวิทยฐานะ ระบบงานย่อยจัดการ
ผู้ใช้งาน และระบบงานย่อยติดตามค าขอประเมินวิทยฐานะ 

 
รูปที่ 116 แสดงรายการเข้าสู่ระบบงานย่อย 

การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานภายใน 
1. จากหน้ารายการเข้าสู่ระบบงานย่อย ผู้ใช้งานคลิก “เข้าใช้งาน” ในส่วนของระบบงานย่อยจัดการ

ผู้ใช้งาน  

 
รูปที่ 117 การเข้าใช้งานระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน 



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. ระบบแสดงหน้ารายช่ือผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน หากต้องการเพ่ิมรายชื่อให้คลิก “เพิ่มผู้ใช้งาน” 

 
รูปที่ 118 แสดงหน้ารายชื่อผู้ใช้งานภายใน 

3. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 
4. กรอกรหัสผ่าน 
5. เลือกสถานะ “เปิดใช้งาน” (หากต้องการปิดใช้งาน ให้เลือกสถานะ “ปิดใช้งาน”) 
6. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 119 แสดงหน้าสร้างรายชื่อผู้ใช้งาน  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานภายใน 
1. จากหน้ารายช่ือผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน ให้ผู้ใช้งานเลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข โดยคลิก “แก้ไข” 

ในคอลัมน์เครื่องมือ 

 
รูปที่ 120 แสดงหน้ารายช่ือผู้ใช้งานภายใน 

2. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานที่ต้องการ 
3. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 121 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน  



โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การก าหนดสทิธิการใช้งาน 
1. จากหน้ารายชื่อผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน ให้ผู้ใช้งานเลือกรายชื่อที่ต้องการก าหนดสิทธิการใช้งาน 

โดยคลิก “สิทธิการใช้งาน” ในคอลัมน์เครื่องมือ 

 
รูปที่ 122 แสดงหน้ารายชื่อผู้ใช้งานภายใน 

2. ระบบแสดงรายชื่อระบบงานย่อย และปุ่มเปิด-ปิด ของแต่ละระบบงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานจัดการสิทธิ
การใช้งานของแต่ระบบงาน 

3. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 123 แสดงหน้าจัดการการเข้าใช้งานระบบ 


