
 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๕/๓๕๕  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
สห ๑๖๐๐๐ 

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
 สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในสังกัด 

อ้างถึง  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓  ลงวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔  ลงวันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔    จ านวน  ๑  ฉบับ 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง  ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของ 
สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา  โดยก าหนดให้มีการลดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งหรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ จาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี                
ตามเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด นั้น 

ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดให้ลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมี               
วิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะน าไปใช้เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ท่ีได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะตามหนังสือท่ีอ้างถึง มีผลใช้บังคับ 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

     (นายธวัช  แซ่ฮ ่า) 
  ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐-๓๖๕๑-๐๖๔๘ 
โทรสาร ๐-๓๖๕๑-๐๖๙๒ 
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