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ขั้นตอน_การด าเนินการประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา 

มีและเลือ่นวิทยฐานะ 
(ศธ 0206.4/ ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) 

 

วิทยฐานะช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตรวจรับหนังสือค าขอ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

เสนอผอ.เขต/ ผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกครั้ง 
 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 

พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล 

เสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

เข้าท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ 



                                                                                                                                             
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

(ตามต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน) 

ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน 

แจ้งวันและเวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ 

เตรียมเอกสารให้กรรมการประเมิน 

กรรมการประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบตัิงาน
ของผู้ขอรับการประเมิน 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์แตค่ณะกรรมการผู้ประเมิน
เห็นว่าสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 

ตรวจสอบการให้คะแนน และบันทึกหลักฐาน
ร่องรอยของกรรมการแต่ละคน 

 

สรุปลงในแบบ ก.ค.ศ. 15/1, 15/2 และ15/4 
แล้วน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ท าค าสั่งแต่งตั้ง แจ้งผู้รับการประเมิน สพฐ.  
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และต้นสังกัดขอผู้ขอรับการประเมินทราบ 

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกต 

ผ่านเกณฑ์ ไมผ่่านเกณฑ์ 
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หมายเหตุ :  
1. แบบ ก.ค.ศ. ส าหรับให้กรรมการแต่ละคนลงคะแนน เพื่อประเมิน ด้านที่ 1 - 3  ประกอบด้วย  

1.1 แบบ ก.ค.ศ. 4 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1) 
1.2 แบบ ก.ค.ศ. 5  (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1) 
1.3 แบบ ก.ค.ศ. 6/1.1 (สายงานการสอน)   
     แบบก.ค.ศ. 6/1.2 (ปฐมวัย) 
     แบบก.ค.ศ. 6/2 (บริหารสถานศึกษา) 
     แบบก.ค.ศ. 6/4 (นิเทศการศึกษา) 
    (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ) 
1.4 แบบ ก.ค.ศ. 7/1 (สายงานการสอน)  
    แบบ ก.ค.ศ. 7/2 (บริหารสถานศึกษา)  
    แบบ ก.ค.ศ. 7/4 (นิเทศการศึกษา)  
    (แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ด้านที่ 2) 
1.5 แบบ ก.ค.ศ. 8/1 (สายงานการสอน) 
    แบบ ก.ค.ศ. 8/2 (บริหารสถานศึกษา)  
    แบบ ก.ค.ศ. 8/4 (นิเทศการศึกษา) 
    (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ)  
1.6 แบบ ก.ค.ศ. 11/1.1 (สายงานการสอน) 
    แบบก.ค.ศ. 11/1.2 (ปฐมวัย) 
   แบบก.ค.ศ. 11/3 (บริหารสถานศึกษา) 
   แบบก.ค.ศ. 11/4 (นิเทศการศึกษา) 
   (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน) 
1.7 แบบ ก.ค.ศ. 14/1.1 (สายงานการสอน) 
    แบบ ก.ค.ศ. 14/1.2 (ปฐมวัย) 
    แบบ ก.ค.ศ. 14/2 (บริหารสถานศึกษา) 
    แบบ ก.ค.ศ. 14/4 (นิเทศการศึกษา) 
    (แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
1.8 แบบ ก.ค.ศ. 15/1 (สายงานการสอน)  
    แบบ ก.ค.ศ. 15/4 (นิเทศการศึกษา) 
    หรือแบบ ก.ค.ศ. 15/2 (บริหารการศึกษา)  
    (แบบสรุปผลการประเมินด้าน 1 – 3 ส าหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ) 

 
2. แบบ ก.ค.ศ. ที่ต้องส่งให้เขตฯ เพื่อสรุปผลการประเมิน (ทีไ่ด้รับจากกรรมการ) ได้แก่  

แบบก.ค.ศ. 5, ก.ค.ศ. 8/1, ก.ค.ศ. 14/1  และก.ค.ศ. 15/1 
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  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การตรวจรับหนังสือค าขอ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

เสนอผอ.เขต/ ผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกครั้ง 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 

พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล 

เสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

เข้าท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
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ตั้งกรรมการ (ชุดที่ 1) ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
(ตามต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน) 

ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน 

แจ้งวันและเวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ 

เตรียมเอกสารให้กรรมการประเมิน 

กรรมการประเมิน 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์แตค่ณะกรรมการผู้ประเมิน
เห็นว่าสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 

ตรวจสอบการให้คะแนน และบันทึกหลักฐานร่องรอยของ
กรรมการแต่ละคนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ 

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกต 

ผ่านเกณฑ์ ไมผ่่านเกณฑ์ 
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ตั้งกรรมการ (ชุดที่ 2) ประเมินด้านที่ 3 และแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ 

เสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 

เข้าท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

เลขานุการคณะกรรมการชุดที่ 2 

จัดท าวาระการประชุม ครั้งที่ 1 และนัดประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือแจ้ง 

- หลักเกณฑ์ 
- วิธีการ 
- แนวปฏิบัติ 
- คู่มือการประเมิน 
- รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน 
- ชื่อผลงาน 

ท าหนังสือส่งผลงานด้านที่ 3 พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ถึงกรรมการผู้ประเมิน  

ประสานงานคณะกรรมการ (ชุดที่ 2) 
เพ่ือประเมินด้านที่ 3 

นัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2  
พร้อมจัดท าวาระการประชุม 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 1 
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เสนอวาระ เข้าที่ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งฯ 

แจ้งผลการประเมิน 

สนง. เขตฯ ท าหนังสือแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับ 

การประเมิน 

ต าแหน่งรองผอ.เขต ----  
กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตไม่อนุมัติ 

ต าแหน่งรองผอ.สนง.กศน.จ./กทม.--
-- กรณี อ.ก.ค.ศ. ปลัดกระทรวงฯ 

ไม่อนุมัติ 

ท าค าสัง่แต่งตั้ง  
แจ้งผู้รับการประเมนิ  สพฐ.  

กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง และต้นสงักัด   
ขอผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 

จัดประชุมกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาด้าน 3 โดยฝ่ายเลขาฯ  
ต้องตรวจสอบการให้คะแนนการประเมิน  

และข้อสังเกตของกรรมการแต่ละคน (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

- สรุปผล และสรุปข้อสังเกตของกรรมการเสนออ.ก.ค.ศ. เขตฯ 

- กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ให้แจ้งมติและข้อสังเกตของ
กรรมการให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  
- เมื่อปรับปรุงด้าน 3 แล้ว ให้ สนง.เขตฯ ส่งกรรมการคนเดิมตรวจประเมิน 
 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(ระบุข้อสังเกต) 
 

ปรับปรุง 

 

ไม่อนุมัติ (ตก) 
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หมายเหตุ :  
1. แบบ ก.ค.ศ. ส าหรับให้กรรมการแต่ละคนลงคะแนน เพื่อประเมิน ด้านที่ 1 - 2  ประกอบด้วย  

1.1 แบบ ก.ค.ศ. 4 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1)  
1.2 แบบ ก.ค.ศ. 5   (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1) 
1.3 แบบ ก.ค.ศ. 6/1.1 (สายงานการสอน) 
     แบบ ก.ค.ศ. 6/1.2 (ปฐมวัย) 
    (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ) 
1.4 แบบ ก.ค.ศ. 7/1 (สายงานการสอน)  
     แบบ ก.ค.ศ. 7/2 (บริหารสถานศึกษา)  
     แบบ ก.ค.ศ. 7/4 (นิเทศการศึกษา)  
1.5 แบบ ก.ค.ศ. 8/1 (สายงานการสอน) 
     แบบ ก.ค.ศ. 8/2 (บริหารสถานศึกษา)  
     แบบ ก.ค.ศ. 8/4 (นิเทศการศึกษา) 
     (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ)  
1.6 แบบ ก.ค.ศ. 9 (แบบสรุปผลการประเมิน ด้าน 1 – 2 ส าหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
2. แบบ ก.ค.ศ. ที่ต้องส่งให้เขตฯ เพื่อสรุปผลการประเมินด้าน 1 -2  (ทีไ่ด้รับจากกรรมการ) ได้แก่  

แบบก.ค.ศ. 5  ก.ค.ศ. 8/1 และ ก.ค.ศ. 9 

3. แบบ ก.ค.ศ. ส าหรับให้กรรมการแต่ละคนลงคะแนน เพื่อประเมิน ด้านที่ 3  ประกอบด้วย 
 

3.1 แบบ ก.ค.ศ.11/1.1 (สายงานการสอน) 
     แบบ ก.ค.ศ.11/1.2 (ปฐมวัย) 
     แบบ ก.ค.ศ.11/2 (บริหารสถานศึกษา) 
     (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน) 
3.2 แบบ ก.ค.ศ.12/1.1 (สายงานการสอน) 
     แบบ ก.ค.ศ.12/1.2 (ปฐมวัย) 
     แบบ ก.ค.ศ.12/2 (บริหารสถานศึกษา) 
     แบบ ก.ค.ศ.12/4 (นิเทศการศึกษา) 
     (แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน : ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2) 
3.3 แบบ ก.ค.ศ. 13/1 (สายงานการสอน) 
    แบบ ก.ค.ศ. 13/2 (บริหารสถานศึกษา) 
    แบบ ก.ค.ศ. 13/4 (นิเทศการศึกษา) 
    (แบบสรุปผลการประเมินด้าน 1 – 3 ส าหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ) 

 


