
 
 

 



ค ำน ำ 
คู่มือการด าเนินการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฉบับนี้ จัดท าขึ้น

เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลหรือสถานศึกษา  หรือผู้รับผิดชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                     
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ เกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินการและ
บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย ในระยะเวลา  2 ปี                     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  อันจะส่งผลให้การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4                      
หวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ เรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ               
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 

       นายยุทธนา  กังแฮ 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับข้าราชการประเภทอ่ืน และการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในกระบวนการเลือกสรร
บุคคลที่หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งก าหนดกิจกรรม /งานต่างๆ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในระดับ
แรกบรรจุได้ปฏิบัติจริงตามระยะเวลาที่ก าหนด ในหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือที่หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งจะได้ตรวจสอบและ
ประเมินคุณสมบัติในทุกๆ ด้านของผู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนการเลือกสรรมาแล้วในขั้นตอนแรกอีกชั้นหนึ่ง ในขณะเดียวกัน                   
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเองเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถและใช้ชีวิตในฐานะ
ข้าราชการใหม่ในหน่วยงานนั้น อีกทั้งได้เรียนรู้ เพ่ือตัดสินใจว่าตนเองมีความพึงพอใจในงาน และมีความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขององค์การหรือองค์กรวิชาชีพนั้นหรือไม ่

ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 56  บัญญัติไว้ว่า   “ ผู้ใดได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา 45  วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น  แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปีก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ทั้งนี้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้
เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ”   

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย  ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  บรรลุความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพครู  ก.ค.ศ.จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.2/ ว 20 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548  ให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นระเบียบถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

แต่เนื่องจาก การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาบางแห่ง ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ดังนั้น เพ่ือให้
หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้มีคู่มือแนวปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเดียวกัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดท าคู่มือด าเนินการ ส าหรับการเตรียมพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม นี้ขึ้นมา 

              วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหรือสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางส าหรับการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
               เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับ
ความต้องการ 
          เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพในด้านการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนให้มเีหมาะสมกับวิชาชีพครู ส าหรับครูผู้ช่วย  



2 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. ขอบเขตของงาน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลส าหรับผู้ที่จะเข้ามา ด ารง

ต าแหน่งครู ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนี้  ใช้ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ต าแหน่งอื่นท่ีบรรจุเข้ามา เช่น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ฉบับนี้ ได้แก่ 

1. ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย โดยการสอบแข่งขันตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือโดยการสอบคัดเลือกตามมาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทีส่่วนราชการรับย้าย หรือรับโอน ตามผลการสอบแข่งขันได้ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งยังอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน และโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ค าจ ากัดความ 
 สพป. หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สพม. หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 สศศ. หมายถึง  ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ศธจ. หมายถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 อกศจ.  หมายถึง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

กศจ.    หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  หมายถึง ศึกษาธิการจังหวัด 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/256  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
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สรุปสาระส าคัญของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ในหนังสือ                          

ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548  มีสาระส าคัญที่ก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างให้ส่วนราชการและ
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 56 สรุปได้ดังนี้ 

 
ก. การก าหนดระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ส่วนราชการก าหนดเป็นเวลาสองปี โดยให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรก
เป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน  ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 กรณคีรูผู้ช่วยผู้ใด ได้ลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ไมใ่ห้นับระยะเวลาการลาที่เกินกว่า 90วันดังกล่าว                  
รวมเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 
ข. การนับระยะเวลาเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม 
    ให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง ในกรณี ดังนี้ 

               • การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่กรณีสอบแข่งขันได้ 
               • การออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร 
                 แล้วได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการอีก 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ  

จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นระยะๆ ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จนครบสองปี แล้ว
สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอต่อผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 

 
 

 
อ้างอิงรูปภาพประกอบ  https://aneesahkimeahblog.wordpress.com/2017/02/01/พระราชบัญญัติ
การศึกษาภ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aneesahkimeahblog.wordpress.com/2017/02/01/พระราชบัญญัติการศึกษาภ/
https://aneesahkimeahblog.wordpress.com/2017/02/01/พระราชบัญญัติการศึกษาภ/
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5.  Flow chart การปฏิบัติงาน 
   

 
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 
 
 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประเมินผล 
ทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง 

 
 

รายงานสรุปการประเมินทั้ง 8 ครั้ง 
  
 

                ผลการประเมินทั้ง 8 ครั้ง ใน 2 ปี เป็นไปตามเกณฑ ์    กรณีไม่ผ่าน 
                                        ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  ผอ.สถานศึกษารายงานไปยัง สพท.               ผลการประเมินต่ ากว่า 
                                                                                                                                  เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                                                                                                                  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
                                                                                                                                   สั่งให้ออกจากราชการ    
                                                                                                                                แจ้งเจ้าตัว และรายงานก.ค.ศ. 
 สพท.รวบรวมผลการประเมินทั้ง 8 ครั้ง ใน 2 ปี เป็นไป      

ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด แจ้งให ้ศธจ.เสนอ กศจ. 
 

 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)  

 พิจารณาอนุมัติ  
 

 
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

แจ้งค ำสั่งให้สพท.  
 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและ 
 รำยงำนส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ( หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ.0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) ดังนี้                    
6.1 ระดับสถานศึกษา  
      1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการ  
และเลขานุการ  

      2) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน ารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม  
                 3) ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุก 3 เดือน  
ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง  
                 4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ด าเนินการดังนี้  
                       4.1) ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนดและผู้อ านวยการสถานศึกษา  
เห็นว่าควรทบทวนก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์ ที ่ก.ค.
ศ. ก าหนด ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้
ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  
                       4.2) กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและผู้อ านวยการสถานศึกษา  
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบโดยเร็ว  
                        4.3) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเข้มต่อไปและเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือส่งเรื่องให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.) พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง ผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ  
 

6.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      1) น าผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบ 2 ปี ทั้ง 8 ครั้ง  ตรวจสอบคะแนนร้อยละที่

คณะกรรมการประเมินให้คะแนน เพ่ือความถูกต้อง ก่อนส่งเรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอที่ประชุม   
กศจ. เพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
        2) ตรวจสอบความถูกต้องค าสั่ง เมื่อได้รับแจ้งค าสั่งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้
โรงเรียนเพ่ือแจ้งเจ้าตัวทราบ แล้วส่งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
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6.3 ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
      1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบ 2 ปี ทั้ง 8 ครั้ง เสนอที่

ประชุม กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      2) กรณีได้รับอนุมัติแล้ว เสนอศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการสั่งแต่งตั้ง  พร้อมทั้งส่งค าสั่งให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน 
      3) ส่งค าสั่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ.  

ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุในต าแหน่งอ่ืน นอกจาก ต าแหน่งครูผู้ช่วย เช่น บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 38 ค (2) ยังคงให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่             
ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งปัจจุบันไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ก าหนดเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
   ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน            จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน            กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ               กำรตัดสินใจ                 ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน        
                   จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ(ถ้ำไม่จบภำยใน ๑ หน้ำ) 

7. สรุปกระบวนมาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ชื่อ  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                                   ส่วนราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4    กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานสรรหาฯ 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มที่ถูกต้อง สนองต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำนและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ  มาตรฐานคุณภาพงาน  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ  

1  ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเตรียมความพร้อม
พัฒนาอย่างเข้ม  

  โรงเรียน  

2 คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 
2 ปี รวม 8 ครั้ง  

  โรงเรียน  

3 ผอ.สถานศึกษารับรายงานผลการประเมินในแต่ละครั้งหากผลการ
ประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง หากทบทวนแล้วยังต่ ากว่าเกณฑ ์ผอ.สถานศึกษาส่งเรื่อง
ไปยัง สพท.เพื่อ แจ้งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ไดร้ับรายงาน  

  โรงเรียน  

4 หากผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนดให้เตรียมความ
พร้อมพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบ 2 ปี  

  โรงเรียน  

5 น าผลการประเมินรายงานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั
(กศจ.)พิจารณาอนุมัติ และให้ผูม้ีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการสัง่
แต่งตั้งพร้อมส่งค าสั่งไปยัง สพท.และสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  

  สพท/ศธจ.  

6 ส่งค ำสั่งให ้สพฐ. และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 

  สพท./ศธจ  



     

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
        - ไม่มี – 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

9. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
    9.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ  
          ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53, 56  
    9.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548  
         เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
    9.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   
          เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    9.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551   
          เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
    9.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 11  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551   
          เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการให้ได้รับเงินเดือนของครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและ 
          พัฒนาอย่างเข้ม  
    9.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553   
          เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
    9.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/0684  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557   
          เรื่อง หารือการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
    9.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที ่ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558   
          เรื่อง พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558  
     9.9 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
          เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
    10.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างเข้ม  
    10.2 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
    10.3 ค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติ            
            หน้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ตัวอย่างตามภาคผนวก)  
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ  
    1. การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวัน   
        เริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน  
    2. กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะ 
        ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือลาเพ่ือเข้าตรวจ 
        เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ไม่ให้นับระยะเวลาที่เกิน 90 วันดังกล่าว 
         รวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
     3. วันเดือนปีที่แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู และวันที่ให้ได้รับเงินเดือนต้องเป็นวันเดียวกัน  
     4. การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน  
     5. เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่ 1  
         ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่ าร้อยละ 50 ส าหรับการประเมินครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 8 ต้องเป็นการประเมินร้อยละ 60  
         จึงจะถือเป็นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง 







































































































 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 
                                                             ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียน……………………………………………………. 
ที่  ……………/………………………. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

------------------------------------- 
               ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 เพ่ือให้กำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
พ.ศ. ๒๕๔๗ ของ…………………………………………………………………………ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู บรรลุตำมควำมมุ่งหมำยในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะกำรปฏิบัติวิชำชีพครูเป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ดังนี้ 
 

๑.   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
๒.   (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ)  กรรมกำร 
๓.   (ครูที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุม)    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำรวมทั้งประเมินผลกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมและประเมินเพ่ือมำปรับปรุงและพัฒนำให้บรรลุตำมควำม
มุ่งหมำย   

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑๑  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

    
                                                          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 

                                           (………………………………………………………………..) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………………………………….    

 
 
 
 

 หมำยเหตุ   ให้ประเมินเป็นระยะทุก ๓ เดือน ตำมแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และให้ประธำน
กรรมกำรแจ้งผลกำรประเมินให้  ครูผู้ช่วยและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูทรำบ เมื่อครบ เวลำ ๒ ปี  ให้สรุปกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเสนอ   
ต่อผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 
 

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน ..............................................    
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน…………………………….. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
(ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกำยน  2548) 

-------------------------- 
ค าชี้แจง 

1.  แบบสรุปผลกำรประเมินฉบับนี้ ส ำหรับคณะกรรมกำรน ำผลกำรประเมินจำกแบบประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย มำหำรือและสรุปลงในแบบสรุปผลกำรประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย 

2.  ให้คณะกรรมกำรประเมินครูผู้ช่วย ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะในกำรปฏิบัติ
วิชำชีพทั้งกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพ 

3.  ให้คณะกรรมกำรประเมินครูผู้ช่วยทุกสำมเดือนเป็นเวลำสองปี  รวม 8 ครั้ง   กำรประเมินผล
ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  และครั้งที่ 4  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 50  ส ำหรับกำร
ประเมินครั้งที่ 5  ครั้งที่ 6  ครั้งที่ 7  และครั้งที่ 8  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 60 
  4.  แบบสรุปผลกำรประเมินฉบับนี้  แบ่งออกเป็น  3  ตอน 

ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลกำรประเมิน 
ตอนที่ 3 สรุปผลกำรประเมิน 

5.  กำรแปลควำมหมำยคะแนนของระดับคุณภำพ 
ระดับ  1     เท่ำกับ   1   คะแนน  หมำยถึง   ต้องปรับปรุง 
ระดบั  2     เท่ำกับ   2   คะแนน  หมำยถึง   พอใช้ 
ระดับ  3     เท่ำกับ   3   คะแนน หมำยถึง   ดี 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อผู้รับกำรประเมิน.............................................................................................................   
 2.  วัน เดือน ปี เกิด..................................................................................อำยุ.......................ปี  
 3.  คุณวุฒิ.................................................................................................................. .............. 
 4.  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   ได้รบัเงินเดือน  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ขั้น .....................................บำท 
     สถำนศึกษำ ……………………………………………………………………………. 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
 5.  เริ่มปฏิบัติหน้ำที่  วันที.่............. เดือน................................................ พ.ศ. ...................... 
       ตำมค ำสั่ง..........................................ที่............./...................ลงวันที่…………………………… 
 6.  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย 
  

ประเภทของกำรลำและกำรมำสำย 
กำรประเมิน 

รวม 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 
ลำป่วย          
ลำกิจ          
ลำคลอด          
ลำอุปสมบท          
มำสำย          
อ่ืน ๆ ...........................          



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 
  

ประเภทของกำรลำและกำรมำสำย 
กำรประเมิน 

รวม 
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

วัน วัน ครั้ง ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 
ลำป่วย          
ลำกิจ          
ลำคลอด          
ลำอุปสมบท          
มำสำย          
อ่ืน ๆ ...........................          
 
ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

1.  กำรปฏิบัติหน้ำที่สอน  (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้น) 
1.1 ....................................................................... ...................................................... 
1.2 .............................................................................................................................  
1.3 ………………………………………………………………….…………………………………………… 
1.4 .............................................................................................................................  
1.5 .............................................................................................................................  
 

 2.  กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย 
2.1 .............................................................................................................................  
2.2 ................................................................................. ............................................ 
2.3 ………………………………………………………………….…………………………………………… 
2.4 .............................................................................................................................  
2.5 .............................................................................................................................  
 

         3.   ชื่อโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 
 
ตอนที่  3 สรุปบันทึกผลการประเมิน 
 แบบสรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย 
 ชื่อ – สกุล     ..........................................................................................................................  
 สถำนศึกษำ  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
 
หมวดที่ 1   การประเมินผลการปฏิบัติตน 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
1. วินัย  คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ 
 1.1  วินัยในตนเอง     
 1.2  วินัยและกำรรักษำวินัยของทำงรำชกำร     
 1.3  คุณธรรม  จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครู     
 1.4  บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรในฐำนะเป็นพลเมืองที่ดี     
 1.5  กำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผน    

      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติรำชกำร 
    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
 2.1  มำตรฐำนวิชำชีพ     
 2.2  จรรยำบรรณวิชำชีพครู     
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู     
 3.1  คุณค่ำและควำมส ำคัญของวิชำชีพ     
 3.2  บทบำทหน้ำที่ของตนเองในฐำนะเป็นครูที่ดี     
 3.3  กำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู     
4. การพัฒนาตนเอง     
 4.1  กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน     
 4.2  ควำมฉลำดทำงอำรมณ์     
 4.3  กำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ     
 5.1  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ     
 5.2  กำรปรับตัว     
6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม     
 6.1  กำรประพฤติตนตำมหลักศำสนำ     
 6.2  กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
 สรุปผลคะแนนร้อยละ     

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

หมวดที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
1. การจัดการเรียนรู ้
 1.1  กำรวิเครำะห์มำตรฐำน ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและ 

      สำระกำรเรียนรู้ 
    

 1.2  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้     
 1.3  กำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน     
 1.4  กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้     
2. การพัฒนาผู้เรียน     
 2.1  กำรปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน     
 2.2  กำรพัฒนำทักษะชีวิต  สุขภำพกำยและสุขภำพจิตของ 

      ผู้เรียน 
    

 2.3  กำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ     
 2.4  กำรปลูกฝังวินัย  และควำมเป็นประชำธิปไตยแก่ผู้เรียน     
 2.5  กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีงำมและควำมภำคภูมิใจใน 

      ควำมเป็นไทยแก่ผู้เรียน 
    

 2.6  กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
3.   การพัฒนาทางวิชาการ     
 3.1  กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้     
 3.2  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น     
 3.3  กำรใช้และสร้ำงเครือขำยทำงวิชำกำร     
4. การพัฒนาสถานศึกษา     
 4.1  งำนบริหำรทั่วไป     
 4.2  งำนสนับสนุนวิชำกำร     
 4.3  โครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำ     
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน     
 5.1  กำรศึกษำเก่ียวกับชุมชน     
 5.2  กำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน     
 5.3  กำรน ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้     
 5.4  กำรใหบ้ริกำรชุมชน     
 5.5  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน     
 สรุปผลคะแนนร้อยละ     
 คะแนนรวมหมวดที่ 1-2     
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 
สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
......................................................... ........................ 
................................................................................. 
........................................................................ ......... 
................................................................... .............. 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 3 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 
ผลการประเมินครั้งที่ 2 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 4 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 
 
 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

สรุปบันทึกผลการประเมินครั้งท่ี 5-8 
 

หมวดที่ 1   การประเมินผลการปฏิบัติตน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 
1. วินัย  คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ 
 1.1  วินัยในตนเอง     
 1.2  วินัยและกำรรักษำวินัยของทำงรำชกำร     
 1.3  คุณธรรม  จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครู     
 1.4  บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรในฐำนะเป็นพลเมืองที่ดี     
 1.5  กำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผน    

      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติรำชกำร 
    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
 2.1  มำตรฐำนวิชำชีพ     
 2.2  จรรยำบรรณวิชำชีพครู     
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู     
 3.1  คุณค่ำและควำมส ำคัญของวิชำชีพ     
 3.2  บทบำทหน้ำที่ของตนเองในฐำนะเป็นครูที่ดี     
 3.3  กำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู     
4. การพัฒนาตนเอง     
 4.1  กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน     
 4.2  ควำมฉลำดทำงอำรมณ์     
 4.3  กำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ     
 5.1  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ     
 5.2  กำรปรับตัว     
6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม     
 6.1  กำรประพฤติตนตำมหลักศำสนำ     
 6.2  กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
 สรุปผลคะแนนร้อยละ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

หมวดที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 
1. การจัดการเรียนรู ้
 1.1  กำรวิเครำะห์มำตรฐำน ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและ 

      สำระกำรเรียนรู้ 
    

 1.2  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้     
 1.3  กำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน     
 1.4  กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้     
2. การพัฒนาผู้เรียน     
 2.1  กำรปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน     
 2.2  กำรพัฒนำทักษะชีวิต  สุขภำพกำยและสุขภำพจิตของ 

      ผู้เรียน 
    

 2.3  กำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ     
 2.4  กำรปลูกฝังวินัย  และควำมเป็นประชำธิปไตยแก่ผู้เรียน     
 2.5  กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีงำมและควำมภำคภูมิใจใน 

      ควำมเป็นไทยแก่ผู้เรียน 
    

 2.6  กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
3.   การพัฒนาทางวิชาการ     
 3.1  กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้     
 3.2  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น     
 3.3  กำรใช้และสร้ำงเครือขำยทำงวิชำกำร     
4. การพัฒนาสถานศึกษา     
 4.1  งำนบริหำรทั่วไป     
 4.2  งำนสนับสนุนวิชำกำร     
 4.3  โครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำ     
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน     
 5.1  กำรศึกษำเก่ียวกับชุมชน     
 5.2  กำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน     
 5.3  กำรน ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้     
 5.4  กำรให้บริกำรชุมชน     
 5.5  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน     
 สรุปผลคะแนนร้อยละ     
 คะแนนรวมหมวดที่ 1-2     
  
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

       
สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินครั้งที่ 5 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 7 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 
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.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
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ผลการประเมินครั้งที่ 6 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 8 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมิน 
........................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................... 
......................................................... .................. 

(ลงนำม).............................................ประธำน 
(                             ) 

............/.................../.............. 
(ลงนำม)...................................กรรมกำร 

(                                      ) 
.........../................/................ 

(ลงนำม)..............................ครูพ่ีเลี้ยง(เลขำนุกำร) 
(                                      ) 
.........../....................../............ 
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