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คานา
คู่มือการดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ฉบับนี้ทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ออกตามความใน
มาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
พ.ศ.๒๕๔๗ สาหรับการดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒ นาอย่ างเข้ม ตาแหน่ งครู ผู้ช่ว ย ตามนั ยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ การกาหนดระยะเวลา กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย
มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและบุคลากรทุกท่าน
นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต ๑
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ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู

๑

๔. การกาหนดระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

๔

๕. การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

๔
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๗. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ๕
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๑
คู่มือการปฏิบัติงาน
การการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดาเนินการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการการประเมิน/ผู้รับการประเมิน ทราบถึงขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการ รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้อง เป็นไปอย่างมีระบบ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๓ เพื่อสามารถใช้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ หรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การนาผลงานใช้ประโยชน์
๒.๑ ช่วยให้การดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ระหว่างการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๒ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการประเมิน และพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการ
เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ของข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกัน และดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ช่วยให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ทราบแนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประเมิน คุณลั กษณะและสมรรถนะของครู ผู้ ช่ว ย ด้านการปฏิบัติตนและด้ า นการปฏิบั ติง าน ให้ มีความรู้
ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
๓. แนวทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง

ให้ดารงตาแหน่งครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามนัยหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่
ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ออกตามความในมาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๕๖
แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้ส่ วนราชการที่มี
ข้าราชการครูบรรจุใหม่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์
ส่วนที่ ๒ วิธีการ

๒
ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นมีสาระสาคัญที่ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องต้องดาเนินการ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์
สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนดหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้ข้าราชการมีหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ครู
ผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่
ก.ค.ศ.กาหนด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นครูที่ดี
๒. ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่นๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน
๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้ม
สาหรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามจานวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี
๔. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนด
๕. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน ๓ คน
๕.๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๕.๒) ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
๕.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนาการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
พัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
๖. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด

๓
๗. ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมินจาก
กรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ครั้งที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ครั้งที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ครั้งที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด่าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๘. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อนาเสนอต่อ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
๒. วิธีการ
๑. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๒. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕
๓. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕
๔. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้
๔.๑ วางแผนและดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่ว ยด้ว ย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ครู ผู้ ช่ว ยมีคุณลั กษณะและสมารรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่ งผลต่อคุ ณภาพของผู้ เ รี ย น
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔
๔.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕.๒ ทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะนาการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
๔.๔ ประเมินการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สรุปผลการประเมิน ทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒ นา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๔.๕ แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการ
ประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษารายงานผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเพื่อ
นาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ

๔
๔.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวันนับแต่
ครบสองปีแล้วให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอ
ผู้
มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
๕. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ กรณีครูผู้ช่วยใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้วผลการประเมิน
ผ่ านตามเกณฑ์การประเมิน ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และผู้ มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็ นว่าควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไป ให้นาเสนอ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครูในวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
๕.๒ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่า
เกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้น
รับ
ราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลั กฐาน
ภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่าไม่ส มควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไปก็ให้สั่งผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบ
๖. สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

๔. การกาหนดระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก.ค.ศ.กาหนดระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยให้ผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งปฏิบั ติห น้ าที่ในตาแหน่ งที่ได้รั บ แต่งตั้งเป็นเวลา ๒ ปี กรณีที่มีความจาเป็นคลอดบุตร ลาป่ว ยซึ่ง
จาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้ าที่ หรือขณะ
เดินทางไปหรื อกลั บจากปฏิบั ติราชการตามหน้าที่หรือลาเข้ารับการตรวจเลื อก หรือเข้ารับการเตรีย มพล
ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินสิบวัน หากลาเกิน
เก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจานวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี

๕. การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี ให้นับเป็นเดือน ๖ เดือนครั้ง รวม ๔
ครั้ง โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตัวอย่าง บรรจุวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันสิ้นสุดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีคือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันครบกาหนดวันสุดท้ายของ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

๕
๖. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี
แล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ กาประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ - ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละ
ด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ครั้งที่ ๓ - ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ผู้มีอานาจตามมาตรา
๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครูในวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตัวอย่าง วันสิ้นสุดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
วันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงิน วิทยฐานะ และเงิน ประจ าตาแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา(ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
กาหนดให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับเงินเดือนและเลื่อน
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สานักงาน ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่าน การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
รับเงินเดือนในอันดัน คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๘. หลักสูตรการพัฒนาสาหรับครูผู้ช่วย
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของ
ครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ ดังนี้
๘.๑. ด้านการปฏิบัติตน(๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑) วินัยและการรักษาวินัย(๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นครู(๘ คะแนน)
๖) จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)
๘.๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑) การจัดการเรียนการสอน(๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง(๘ คะแนน)
๔) การทางานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา(๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี(๔ คะแนน)

๖
๙. เกณฑ์การประเมิน
๙.๑ พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
ที่ปรากฎในแบบประเมินด้านการปฏิบัติตนและแบบประเมินด้านการปฎิบัติงาน
๙.๒ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพพอยู่ในระดับใด ให้ทาเครื่องหมายในช่องระดับคุณภาพนั้น
โดย
ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับ ๓ หมายถึง ดี เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ เท่ากับ ๒ คะแนน
ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง เท่ากับ ๑ คะแนน
(กรณีที่ได้ระดับ ๑ ต้องระบุเหตุผลในบันทึกข้อสังเกตฯ ให้ชัดเจน

๑๐. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด (สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)
ระดับสถานศึกษา
๑.ผู้ อ านวยสถานศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู ใ นสถานศึ ก ษา จ านวน ๑ คน เป็ น
กรรมการ และทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
๒. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการวางแผนร่วมกับครูผู้ช่วย
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
๓. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี
๔. ให้ ค ณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม แจ้ ง ผลการประเมิ น โดยมี
ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต จากการประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อานวยการสถานศึกษารายงานผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
๕. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสรุปผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มภายในสามสิบวันนับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา เพื่อ
เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ไปยัง
สานักงานศึกษาธิการเพื่อเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๗
๒.ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู ใ นสถานศึ ก ษาไปยั ง ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด
๓.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับ
การบรรจุ ไปยังสานักงานศึกษาธิการเพื่อเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการประเมินในแต่ละครั้ง เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
๕.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
๖.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งแล้ว ส่งคาสั่งไปยังสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ครูผู้นั้นทราบ
ระดับศึกษาธิการจังหวัด
๑.สานักงานศึกษาธิการ รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นคณะกรรมการประเมิน
๓.สานักศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ
สองปีแล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กาหนด เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
ให้นาเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ
๔. สานักงานศึกษาธิการให้ผู้อานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครู
ในวันถัดจากวันครบกาหนดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
๕.สานักงานศึกษาธิการผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้
โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันทาการ นั บแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณา
แล้วยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบ

๘
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาเสนอรายชื่อผูด้ ารง
ตาแหน่งครูในสถานศึกษา

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประเมิน
ทุกหกเดือนรวมสี่ครั้งในเวลาสองปี

ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓

สานักงานเขตพื้นที่

ส่งรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งครู
ในสถานศึกษา

รายงานผลการประเมิน๔ครั้ง
ใน ๒ ปี /ศธจ.ทรำบ

แจ้งคาสั่งไปยัง ร.ร.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งสาเนา
คาสั่งให้ ก.ค.ศ. และ สพฐ.

คณะกรรมการสรุปการประเมินแต่ละ
ครั้งรายงาน/สพป./ศึกษาธิการ

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
จากนอกสถานศึกษา

เสนอรายชื่อขอความ
เห็นชอบ กศจ.

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ

เสนอผลการประเมิน ๔ครั้ง
ใน๒ ปี /กศจ.พิจารณาอนุมตั ิ

ออกคำสัง่ แต่งตังครู
้ ผ้ ชู ่วยให้
ดำรงตำแหน่งครู

๙
๑๑. เอกสารอ้างอิง
๑. มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๓. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๔. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

