ที่ ศธ 04291/4039

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ถนนลาดพร้าว
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
4 สิงหาคม 2564

เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง ๑. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
๒. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๒๐๖.4/ว ๑๗ ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
๓. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ o๒o6.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย สาเนาหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ สานัก งาน ก.ค.ศ. ได้ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินตาแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบ
และถื อปฏิบั ติ ต่ อ มาส่ วนราชการและหน่ว ยงานการศึก ษา ได้ มี ห นัง สือ หารื อ ก.ค.ศ. เกี่ ยวกั บ แนวปฏิ บั ติ
การดาเนินการขอมี วิท ยฐานะและเลื่อ นวิท ยฐานะในช่ วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๑
ของหมวด ๕ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารฯ ดัง กล่าว ว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ ได้รับ
การบรรจุและแต่ง ตั้งข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ ง ครู ตั้ ง แต่วั นที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖0 ซึ่ ง มี คุณสมบั ติค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีก ารฯ ตามหนัง สือ ที่ อ้ างถึง ๓ มาก่ อน จะสามารถยื่นคาขอตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ ตามหนัง สือ
ที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้หรือไม่ นั้น
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การกรณี ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึก ษา ที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผ่านการเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยื่นคาขอมีวิท ยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารฯ ตามหนัง สือ ที่ อ้ า งถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ย นผ่า น ตามที่ ก าหนดไว้ ในหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

/ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง ๓ ให้สามารถ…

-2ตามหนัง สือ ที่ อ้ างถึง ๓ ให้ส ามารถขอมี วิท ยฐานะครู ชานาญการ ตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ ตามหนัง สื อ
ที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2930 4490 ต่อ 115-116
โทรสาร 0 2930 4402

