
วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม 2564

ดร.ปาริชาติ เภสชัชา ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

สายงานการสอน

โรงเรียนหนองไผ่ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเพชรบรูณ ์

การพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA)

การพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA)



ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑเ์ดิม ว17 ว21 สู่ ว9 สายงานการสอน

เจาะลึกหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ PA (ว9) และ ว3 ว4

วิเคราะหต์นเองสายงานการสอน  (ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17 + ว9 หรือ ว21 + ว9)

การเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ถาม – ตอบ ประเด็นค าถาม / ขอ้สงสยัต่างๆ 

Agenda



มฐ.ต าแหน่ง
ครผููช่้วย

ครู

องคป์ระกอบ 

สายงานการสอน

มฐ.วิทยฐานะ

ครชู านาญการ

ครชู านาญการพิเศษ

ครเูช่ียวชาญ

ครเูช่ียวชาญพิเศษ



ว17/2552 ว21/2560

ว9/2564
ว3/2564

ว4/2564

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
มาตรฐานต าแหน่ง

การลดระยะเวลา

PA

สายงานการสอน

ว21/2564
ภาระงาน

ว17/2564

แนวปฏิบติัขอครูช านาญการชว่งเปล่ียนผา่น



ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑเ์ดิม ว17 ว21 สู่ ว9 สายงานการสอน

เจาะลึกหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ PA (ว9) และ ว3 ว4

วิเคราะหต์นเองสายงานการสอน  (ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17 + ว9 หรือ ว21 + ว9)

การเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ถาม – ตอบ ประเด็นค าถาม / ขอ้สงสยัต่างๆ 

Agenda





เจาะลึกหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ว9

สายงานการสอน



คู่มือหนา้ 10







หนา้ 13

หนา้ 12



หนา้ 20

หนา้ 15



หนา้ 30

หนา้ 26



















ภาระงาน

ว21/2564



















มาตรฐานต าแหน่ง

ว3



สว่นท่ี 1 ขอ้ตกลงในการพฒันางาน

ตามมาตรฐานต าแหน่ง

































































ว9
ตรวจสอบคุณสมบติั











ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568

รอบการประเมิน ปีงบประมาณ









สว่นใหญส่บัสนกนั

ปีงบประมาณ

1 ต.ค.- 30 ก.ย. ในปีถดัไป

ปีการศึกษา

16 พ.ค.- 15 พ.ค. ในปีถดัไป

ว17 ว21

ว9PA



การลดระยะเวลาตามเง่ือนไข

คณุสมบติัเฉพาะ

ว4

















เตรียมรับการประเมิน

ตรวจสอบคุณสมบติั แตกต่างกนัตาม

ว17

ว21
ว9PA

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
1

2



ส่วนท่ี 2 ขอ้ตกลงในการพฒันางาน

ท่ีเสนอเป็นประเด็นทา้ทายในการพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน























1. ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีเรียนและเขา้ใจบทเรียน

2. ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรูห้รือประสบการณใ์หมจ่ากการเรียนรู้

3. ผูเ้รียนไดส้รา้งความรูเ้องหรือไดส้รา้งประสบการณใ์หมจ่ากการเรียนรู้

4. ผูเ้รียนไดร้บัการกระตุน้และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

5. ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญจากการเรียนรู้

6. ผูเ้รียนไดร้บัขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพ่ือปรบัปรุงการเรียนรู้

7. ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาการเรียนรูใ้นบรรยากาศชัน้เรียนท่ีเหมาะสม

8. ผูเ้รียนสามารถก ากบัการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรูแ้บบน าตนเอง

1. ผลงานหรือผลการปฏิบติัเป็นผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรูข้องครู

2. ผลงานหรือผลการปฏิบติัสะทอ้นถึงการไดร้บัการพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน

ตามวยัและลกัษณของผูเ้รียน

3. ผลงานหรือผลการปฏิบติัสะทอ้นความสามารถในการเรียนรู้

ตามวยัและลกัษณของผูเ้รียน

4. ผลงานหรือผลการปฏิบติัสะทอ้นถึงการบูรณาการทกัษะในการท างาน

ตามวยัและลกัษณของผูเ้รียน









ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑเ์ดิม ว17 ว21 สู่ ว9สายงานการสอน

เจาะลึกหลกัเกณฑ ์PA (ว3 ว4 และ ว9)

วิเคราะหต์นเองสายงานการสอน  (ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17 + ว9 หรือ ว21 + ว9)

การเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ถาม – ตอบ ประเด็นค าถาม / ขอ้สงสยัต่างๆ 

Agenda



ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการเดิม ว 17 ว 21 สู่ ว 9

(สายงานการสอน)























3. วินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไม่ถกูลงโทษทางวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ยอ้นหลงั 5 ปี



































ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑเ์ดิม ว17 ว21 สู่ ว9 สายงานการสอน

เจาะลึกหลกัเกณฑ ์PA (ว3 ว4 และ ว9)

วิเคราะหต์นเองสายงานการสอน  (ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17 + ว9 หรือ ว21 + ว9)

การเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ถาม – ตอบ ประเด็นค าถาม / ขอ้สงสยัต่างๆ 

Agenda



ส าหรับครูท่ีตอ้งการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ครูช านาญการ อยากทราบวา่ตนเองจะใช ้

หลกัเกณฑฯ์ ใดไดบ้า้ง ว17 ว 21 หรือ ว9

หรือ ว17+ว9 หรือ ว21+ว9 ใหต้รวจสอบ

ตวัเองดงัน้ี



มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑใ์ด

1. บรรจุ ? 1 ต.ค.58 (กอ่น 5 ก.ค.60)

2. เป็นครู ? 1 ต.ค.60 (2 ปี)

3. จบการการศึกษา ? (ป.ตรี 6 ปี) 

(ป.โท การจดัการเรียนรู ้4 ปี) (ป.เอก 2 ปี)

ป.เอก 1 ต.ค.62 ภายใน 30 ก.ย.65  ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว17 ได ้

ป.โท 1 ต.ค.64 ภายใน 30 ก.ย.65 ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว17 ได ้

ป.ตรี 1 ต.ค.66 เกิน 30 ก.ย.65 ว17+ว9 ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว9

หรือ ว21+ว9 ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว9



กรณีย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว 17 (กรณีตวัอยา่งคุณสมบติัครบ

เม่ือ 30 ก.ย.64 ซ่ึงภายใน 30 ก.ย.65 ย่ืนไดต้ ัง้แต่

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) 

1. แบบค าขอ ก.ค.ศ.1

2. รายงานดา้นท่ี 1 ก.ค.ศ.2

3. รายงานดา้นท่ี 2 ความรูค้วามสามารถ

4. ดา้นท่ี 3 ก.ค.ศ.3 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

ปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

จะย่ืน

ครูช านาญการ
เป็นครูเม่ือ 1 ต.ค.60 

จบ.ป.โท (+4 ปี) = 1 ต.ค.64



ป.ตรี 1 ต.ค.66 เกิน 30 ก.ย.65 ตอ้งย่ืนโดยใชเ้กณฑใ์หม่ (ว9)

โดยน าผลการประเมินจากเกณฑ ์ว17 มารวมได ้ว17+ว9

หรือ ว21 มารวมได ้ว21+ว9

จะย่ืน

ครูช านาญการ

กรณีน าผล ว17 มารวมกบั ว9 (ว17+ว9)

1. ก.ค.ศ.3 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

2. ก.ค.ศ.3 ปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

3. PA 1 รอบ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)
เป็นครูเม่ือ 1 ต.ค.60 

จบ.ป.ตรี (+6 ปี) = 1 ต.ค.66



ป.ตรี 1 ต.ค.66 เกิน 30 ก.ย.65 ตอ้งย่ืนโดยใชเ้กณฑใ์หม่ (ว9)

โดยน าผลการประเมินจากเกณฑ ์ว17 มารวมได ้ว17+ว9

หรือ ว21 มารวมได ้ว21+ว9

จะย่ืน

ครูช านาญการ

กรณีน าผล วฐ.2 มารวมกบั ว9 (ว21+ว9) ตวัอยา่งเชน่

1. วฐ.2 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

2. วฐ.2 ปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

3. PA 1 รอบ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ย่ืนปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66)

เป็นครูเม่ือ 1 ต.ค.60 

จบ.ป.ตรี (+6 ปี) = 1 ต.ค.66

เกิน 30 ก.ย.65 ย่ืน ว17 ไมไ่ด ้

จะเลือก ว17 + ว9 หรือ

ว21 + ว9 อยูท่ี่งานของตนเอง



ค าสัง่แตง่ตัง้ครู 6 ม.ค. 61 จบ ป.โท (การจดัการเรียนรู)้

1. แบบค าขอ ก.ค.ศ.1

2. รายงานดา้นท่ี 1 แบบก.ค.ศ.2

3. รายงานดา้นท่ี 2 ความรูค้วามสามารถ

4. ดา้นท่ี 3 แบบ ก.ค.ศ.3 ของปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

และปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว 17 ได ้6 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65

รอเวลาใหค้รบ 4 ปี 



ค าสัง่แตง่ตัง้ครู 6 ก.ค. 60

1. วฐ.2 ปีการศึกษา 2560 (7 ก.ค.60 – 15 พ.ค.61)

2. วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 (16 พ.ค.61 – 15 พ.ค.62)

3. วฐ.2 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

4. วฐ.2 ปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

5. วฐ.2 ปีการศึกษา 2564 (16 พ.ค.64 – 15 พ.ค.65)

ย่ืนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ว21 ได ้6 ก.ค. 65 – 30 ก.ย.65 

1. ระยะเวลา 5 ปี

2. ชัว่โมงการปฏิบติังาน

PLC

3. วินัย คุณธรรม

4. ชัว่โมงอบรม



ค าสัง่แตง่ตัง้ครูช านาญพิเศษ 6 ม.ค. 61

1. วฐ.2 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.62 – 15 พ.ค.63)

2. วฐ.2 ปีการศึกษา 2563 (16 พ.ค.63 – 15 พ.ค.64)

3. PA รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

4. ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

ย่ืนไดใ้นปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66)



เจาะลึกหลกัเกณฑ์

และวิธีการ 

สายงานการสอน 

ว17

ครชู านาญการ







คุณสมบติั

ช านาญการ

ป.ตรี 6 ปี

ป.โท 4 ปี

ป.เอก 2 ปี

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียม

ก.ค.ศ.1 แบบค าขอ

ก.ค.ศ.2 ดา้นท่ี 1

ดา้นท่ี 2

ก.ค.ศ.3 ดา้นท่ี 3



การเขียน ก.ค.ศ. 1

แบบเสนอขอรบัการประเมินครชู านาญการ



ปก

ค าน า

สารบญั

ตอ้ง

มี

เอกสารวิชาการ

ไม่เนน้ปก

สวยงาม

หนา้ 32















เฉพาะช านาญการ





การประเมินขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือใหมี้วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ สายงานการสอน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ว17

ดา้นท่ี 1 ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดา้นท่ี 2 ดา้นความรูค้วามสามารถ 

ดา้นท่ี 3 ดา้นผลการปฏิบติังาน



การเขียน ก.ค.ศ. 2

ดา้นท่ี 1

ดา้นวินยั คณุธรรม จรรยาบรรณและวิชาชีพ



ดา้นท่ี 1 
ดา้นวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การมีวินยั 

การประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี

การด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสม 

ความรกัและ

ศรทัธาใน

วิชาชีพ

ความ

รบัผิดชอบใน

วิชาชีพ



การประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบง่เป็น 5 ตอน จ านวน 25 ตวับง่ช้ี ดงัน้ี

ตอนท่ี 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจ านวน 5 ตวับง่ช้ี

ตอนท่ี 2 การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี (20 คะแนน) มีจ านวน 5 ตวับง่ช้ี

ตอนท่ี 3 การด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจ านวน 5 ตวับง่ช้ี

ตอนท่ี 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจ านวน 5 ตวับง่ช้ี

ตอนท่ี 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจ านวน 5 ตวับง่ช้ี



ปก

ค าน า

สารบญั

ตอ้ง

มี

เอกสารวิชาการ

ไม่เนน้ปก

สวยงาม

หนา้ 41





ตวัอย่าง

การเขียน







การเขียนดา้นท่ี 2

ดา้นความรู ้ความสามารถ



การเป็นผูมี้

ความสามารถใน

การจดัการเรียน

การสอน

การพฒันา

ตนเอง

ดา้นท่ี 2 

ดา้นความรู ้ความสามารถ



หนา้ 110







หนา้ 113



หนา้ 116



ยกเวน้!!! ครชู านาญการ ประเมินดา้น 1 2 3 พรอ้มกนัเลย



ดา้นท่ี 3

ดา้นผลการปฏิบติังาน



ผลการ

ปฏิบติังาน

ผลงานทาง

วิชาการ

ดา้นท่ี 3
ดา้นผลการปฏิบติังาน



60 คะแนน



40 คะแนน

100 คะแนน



ปก

ค าน า

สารบญั

ตอ้ง

มี

เอกสารวิชาการ

ไม่เนน้ปก

สวยงาม

หนา้ 46









เฉพาะ

ครชู านาญการ























เจาะลึกหลกัเกณฑ์

และวิธีการ 

สายงานการสอน 

ว21

ครชู านาญการ

ครชู านาญการพิเศษ

ครเูช่ียวชาญ

ครเูช่ียวชาญพิเศษ















3. วินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไม่ถกูลงโทษทางวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ยอ้นหลงั 5 ปี









29 ส.ค.61

28 ส.ค.62

2561 2562 2563 2564 2565

แต่งตัง้ คศ.3 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

ระยะเวลา

ด ารงต าแหน่ง

วฐ.2

29 ส.ค.62

28 ส.ค.63

29 ส.ค.63

28 ส.ค.64

29 ส.ค.64

28 ส.ค.65

29 ส.ค.65

28 พ.ค.66

29 ส.ค. 61

–

15 พ.ค.62

16 พ.ค. 62

–

15 พ.ค.63

16 พ.ค. 63

–

15 พ.ค.64

16 พ.ค. 64

–

15 พ.ค.65

1 ต.ค. 64

–

30 ก.ย.65

PA รอบท่ี 1

ปีงบประมาณ 2565























ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจดัท าข้ึนจาก

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณข์องผูจ้ดัท า 

โดยการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์วิจยั และไดน้ าไปใชใ้น

การแกป้ัญหา หรือพฒันางานในหนา้ท่ีจนเกิดผลดีตอ่การพฒันา

คุณภาพการจดัการจดัการศึกษาและเป็นประโยชน์ตอ่ความกา้วหนา้

ทางวิชาการ 



ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง เอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบัการ

สอนท่ีแสดงถึงความช านาญหรือเช่ียวชาญในดา้นน้ันๆ รวมถึงผลงานในลกัษณะอ่ืนซ่ึงใช ้

ประโยชน์ในการสอนหรือการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ตรงกบัสาขาวิชาท่ีขอใหมี้หรือเล่ือนวิทยฐานะ

2) เป็นผลงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้หรือ

สาขาวิชาตา่งๆ และใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน 

3) เกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบทางดา้นการสอน 





นวตักรรม

รปูแบบ / วิธีการ

ผลงานทางวิชาการ 

สายงานการสอน

แผนการจดัการเรียนรู ้

ส่ือ / ช้ินงาน

รายงาน

น านวตักรรมไปใชอ้ย่างไร

รายงานการสรา้ง / ผลการใชน้วตักรรม





กลวิธีการเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง

วิเคราะหปั์ญหา สรรหานวตักรรม



ประเด็นในการท าวิจยัในชัน้เรียน

วิธีการหรือนวตักรรม





ตวัอย่าง : วิเคราะหปั์ญหา สรรหานวตักรรม

ผูเ้รียน ตลอด 3 ปี

มีคะแนนเฉล่ีย

ทกัษะการอ่านต า่กว่า

ทกัษะอ่ืน

ครสูอนใช ้D R T A

แต่ยงัไม่ไดผ้ล

ตามเป้าหมาย

แบบฝึกเสริมทกัษะ

แกนกลาง 

ชีวิตประจ าวนั

ปัญหาผูเ้รียน ปัญหาครู

นวตักรรม : แบบฝึก

กลวิธีการสอนอ่านและ

การคิด D-R-T-A-A

นวตักรรม : 

รปูแบบจดัการเรียนรู ้

 







วิเคราะหส์ภาพปัญหา







แนวคิดออกแบบนวตักรรม



D-R-T-A





D-R-T-A-A







นกัเรียน

ครู

















ระบุไวว่้า





Innovative Thinking Skill









รปูแบบ / โมเดล / วิธีสอน /

เทคนิคการจดัการเรียนรูสู้่เป้าหมาย

















แหล่งคน้ควา้

เพ่ิมเติม



แหล่งคน้ควา้

เพ่ิมเติม



แหล่งคน้ควา้

เพ่ิมเติม



กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหปั์ญหา สรรหานวตักรรม

ปัญหาผูเ้รียน
ปัญหาครู

นวตักรรม : ส่ือ

นวตักรรม : วิธีการ / รปูแบบ










ช่วงเปล่ียนผ่านการขอวิทยฐานะตามหลกัเกณฑเ์ดิม ว17 ว21 สู่ ว9 สายงานการสอน

เจาะลึกหลกัเกณฑ ์PA (ว3 ว4 และ ว9)

วิเคราะหต์นเองสายงานการสอน  (ว17 หรือ ว21 หรือ ว9 หรือ ว17 + ว9 หรือ ว21 + ว9)

การเขียนขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ถาม – ตอบ ประเด็นค าถาม / ขอ้สงสยัต่างๆ 

Agenda





























วิทยากร :

ยินดี

แลกเปล่ียน

เรียนรู ้



ช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ข่าวสารใหม่ๆ 



ปาริชาติ เภสชัชา

Facebook วิทยากร



Facebook วิทยากรหลกัของเรา



ส านกัวิชาการ พฒันางานวิชาชีพ

Facebook









กลุ่มผูน้ าทางวิชาการ พฒันางานวิชาชีพ

ว17 ว21 คร ูผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์

Facebook



https://www.facebook.com/groups/345472103254056





ขอบคุณค่ะ

แลว้พบกนัใหม่


