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1. ชื่องาน  :  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2. ขอบเขตของงาน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการบรหิารงานบุคคลที่จะเข้ามาด ารง 
ต าแหน่งครู ซึ่งตอ้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ตามมาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ครู ใหผู้้นั้นเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็น 2 ปี ก่อนแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรูท้ักษะและ
บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าทีท่ี่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งครผูู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งเป็นต าแหน่งครู 
ส่วนการทดลองปฏิบัตหิน้าที่ทางราชการ ใช้กับต าแหน่งอื่นที่บรรจเุข้ามา เช่น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น มาตรา 38 ค(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งปจัจบุันไม่มกีฎ ก.ค.ศ. จึงใหก้ฎ ก.พ. 
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 ก าหนดเดมิ โดยอนุโลม 

3. ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หนงัสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561) พอ
สรปุได้ดังนี ้

3.1 ระดับสถานศึกษา 
 3.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่าง
เข้ม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธาน 
  2) ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ 
 3.1.2 ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพีเ่ลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัตงิานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหนง่ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

 หากสถานศึกษาใดไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาและหรือผู้ด ารงต าแหน่งครู ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสงักัด แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และหรือผู้ด ารงต าแหน่งครู จากสถานศึกษาอื่นทีอ่ยู่ใกลเ้คียงเป็นคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 ให้คณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม มีหน้าที่พัฒนาและ 
ประเมินตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างตอ่เนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครัง้ในเวลาสองปี ตาม
แบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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3.1.4 ผู้ทีผ่่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม ต้องมีผลการ 
ประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครัง้ ดังนี ้

   ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

  3.1.5  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครัง้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผลประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและผูอ้ านวยการสถานศึกษา เห็นว่า 
สมควรสมทบ ให้คณะกรรมการไปพจิารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หากผลกาประเมินยงัต่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ให้ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
แล้วแจ้งใหผู้้นั้นทราบโดยเร็ว 

   2) กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้อ านวยการสถานศึกษา
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ กส็ั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้ว 
แจ้งใหผู้้นั้นทราบโดยเร็ว 

   3) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้มีการเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอย่างเข้มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทกุครั้งจนครบ 2 ปี  และเห็นว่าควรใหผู้้นั้นรบั
ราชการต่อไปให้รายงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อเสนอ ก.ศ.จ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 
และแจ้งใหผู้้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป พร้อมทั้งแจ้งใหผู้้ได้รบัการแต่งตั้ง
ทราบ 
  3.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3.2.1 น าผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบ 2 ปี ทั้ง 4 ครั้ง ส่ง ศธจ. เพือ่
เสนอที่ประชุม  กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
   3.2.2 ศธจ. แจ้งผลการประชุม กศจ. ใหเ้ขตพื้นที่การศึกษา พร้อมสง่ค าสัง่ให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  3.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจความถูกต้องของค าสั่งแล้วสง่ค าสัง่ให้โรงเรียน
และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา่นผ่าน

 

ทราบ 
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5. แบบฟอร์มที่ใช้ 
5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างเข้ม 
5.2 ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหนง่ครู 
5.3 ค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ด้วยเหตุไม่ผ่านการ 

ทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
5.4 แบบประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม 

6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6.1 พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 

เพิ่มเตมิ (มาตรา 53 และมาตรา 56) 
6.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
6.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
6.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
      6.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

7. ข้อสังเกต 
7.1 การนับเวลาการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ป ีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวัน 

แรก เป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
7.2 กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นตอ้งรกัษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย 

เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรอืขณะเดินทางไปหรอืกลบัจากปฏิบัตริาชการตาม
หน้าที่ หรอืลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารบัการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการ
เตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลาทีเ่กินให้ครบสองปี 

7.3 กรณีไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา ใน 
สถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
      7.5 วัน เดือน ปี ที่แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหนง่ครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัด
จากวันครบก าหนดการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/
ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553) 
      7.4 การประเมินผลสรปุทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี 4 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน 
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