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การดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๑. ชื่องาน : การดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ขอบเขตงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกระบวนการในการบริหารบุคคล
ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งครู ซึ่งต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๖ กาหนดให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในตาแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็ น เวลาสองปี ก่ อนแต่ งตั้ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งครู เพื่อ พั ฒ นาให้ ครู ผู้ ช่ ว ยมี ค วามรู้ ความประพฤติ และ
คุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการเป็นครูที่ดี
๓. คาจากัดความ
การเตรียมความพร้อม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาดารงตาแหน่งครู ตามมาตรา
56 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มี
ความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑ ให้ สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษานั้นมายังสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ไป
ยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน ๓ คน
โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
๒.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
๒.๒ ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
๓. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้
๓.๑ วางแผนและดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย ด้วยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ครู
ผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
๓.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามข้อ ๒.๒ ทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะนาการปฏิบัติตนและ
การปฏิบัติงาน
๓.๔ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผล
การประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.
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กาหนดผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมินจากกรรมการทุก
คนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ครั้งที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ครั้งที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ครั้งที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓.๕ แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมิน
ในแต่ ล ะครั้ ง ให้ ค รู ผู้ ช่ ว ยทราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบรอบการประเมิ น แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษารายงาน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวันนับแต่ครบ
สองปี แล้วรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
๔.๑ เมื่อสถานศึกษารายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในแต่ละครั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงนาเสนอผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
๔.๒ เมื่อครบสองปีสถานศึกษารายงานสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
๕. ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการดังนี้
๕.๑ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป ให้นาเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารง
ตาแหน่งครูในวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
๕.๒ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง
ต่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด หากผู้มีอานาจตามมาตร ๕๓ เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยไม่สมควรให้รับ
ราชการต่อไป ไม่ว่าจะครบกาหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม และผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้
นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
และหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้ง
คาสั่งให้ผู้นั้นทราบ
๖. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
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๕. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม จำนวน ๓ คน
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้มวำงแผนและดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมฯ ทำหน้ำที่เป็น
ครูพี่เลี้ยง แนะนำกำรปฏิบัติตน
และกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมฯ สรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ภำยในสำมสิบวันนับแต่ครบ
สองปี แล้วรำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำเสนอผู้มีอำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ พิจำรณำ

ผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.
กำหนดและควรให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
ออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นนั้ ให้ดำรง ตำแหน่งครูในวันถัด
จำกวันครบกำหนดกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้ม

มีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มในแต่ละครั้ง ต่ำกว่ำเกณฑ์กำรประเมินที่
ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้มีอำนำจตำมมำตร ๕๓ เห็นว่ำควรทบทวนกำรประเมิน
กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม อำจให้
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมฯพิจำรณำทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง
หำกผลกำรประเมินยังต่ำกว่ำเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.
กำหนด โดยไม่สมควรให้รับรำชกำรต่อไป ไม่ว่ำจะครบ
กำหนดเวลำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
หรือไม่ก็ตำม และผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำ
เห็นว่ำไม่สมควรให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป ให้แจ้งผลกำร
ประเมินและควำมเห็นให้ผู้นั้นทรำบ และให้โอกำสโต้แย้ง
และหำกพิจำรณำแล้วยังเห็นว่ำไม่สมควรให้ผู้นั้น
รับรำชกำรต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำร
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๖. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖.๑ พระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 53 และมาตรา 56
๖.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
๖.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดหรือกรุ งเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็น
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๖.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๖.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๖.7 หนังสือสานักงาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1676 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู เพื่อนับตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.1 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สาหรับคณะกรรมการ
เตรียม ความพร้อมและพัฒนารอย่างเข้ม ประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตน
และด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1.) แบบประเมินการเตรีย มความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย และบันทึก
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
2.) แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย และ
สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
๗.2 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๘. ข้อสังเกต
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง และประเมินการเตรียม
ความพร้อมฯ จาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย
๑) ครู ที่จะเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม จาต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ของครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม หรือเป็นผู้บังคับบัญชา หรือสังกัดในสถานศึกษาเดียวกันกับครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับการประเมินฯ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ของ
ครูผู้ช่วยที่จะเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม อันจะส่งผลให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน

