
 
ที่ ศธ 0206.2/  สำนักงาน ก.ค.ศ. 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 กทม.  ๑๐๓๐๐ 

   เมษายน  2565 

เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการชี ้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 และการใชงานระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย  1. กำหนดการประชุม 
    2. QR code แบบตอบรับและลิงคการเขาประชุม 

ดวยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการชี ้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย 
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 และการใชงาน 
ระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 

ในการน้ี จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล เขารวมประชุม
ดังกำหนดการ ตามสิ ่งที ่สงมาดวย 1 ทั้งน้ี โปรดตอบรับการเขารวมการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส  
(ระบบ Zoom Meeting) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 จาก QR Code ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ในสังกัดเขารวมประชุมดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบรหิารงานบุคคล 

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ 2841 

โทรสาร  ๐ ๒๒๘0 1101 



ที่ ศธ 0206.2/333 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบ่ี 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 

6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 

7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

11. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

12. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

14. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

15. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

16. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

17. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

18. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

19. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

20. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 

21. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

22. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

23. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค 

24. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

25. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

26. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน 

27. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

28. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 

29. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

30. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

31. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

/32. สำนักงานศึกษา… 



32. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 

33. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

34. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

35. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 

36. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

37. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

38. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

39. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

40. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 

41. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร 

42. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

44. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

45. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

46. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

47. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 

48. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

49. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 

50. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

51. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

52. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

53. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

54. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

55. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

56. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

57. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

58. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

59. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

60. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

61. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 

62. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

63. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 

 

 

/64. สำนักงานศึกษา… 



 

64. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

65. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงหบุรี 

66. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

67. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี

68. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร 

70. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

71. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 

72. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

73. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 

74. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

75. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 

76. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

77. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 



สิ่งทีส่งมาดวย 1 

 

กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการคร ู

และบคุลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 และการใชงานระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) 

ณ หองประชมุกลุมเทคโนโลยีและสารสนเทศการบรหิารงานบุคคล ชัน้ 6  

อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วันที ่
เวลา 

 

9.00 น. – 10.00 น. 
 

10.00 น. – 11.00 น. 
 

11.00 น. - 12.00 น. 
 

12.00 น. – 13.00 น. 
 

13.00 น. - 16.00 น. 

วันที่ 8 เมษายน 2565 

 
พิธีเปด 

และบรรยายพิเศษ 
โดย 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

อภิปราย/ช้ีแจง 

ระเบียบ ก.ค.ศ. วา
ดวยระบบทะเบียน

ประวัติขาราชการครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2564 
โดย 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
และคณะ 

อภิปราย/ช้ีแจง 

ระเบียบและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของ  

โดย 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
และคณะ 

 

 

พักรับประทานอาหาร
กลางวัน 

อภิปราย/ช้ีแจง  
การใชงานระบบ
ทะเบียนประวัติฯ
อิเล็กทรอนิกส 

โดย 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
และคณะ 

 

 

 

  



สิ่งทีส่งมาดวย 2 

QR code แบบตอบรับและลิงคการเขาประชุม 
 

การประชุมเชงิปฏิบติัการชีแ้จงระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564  
และการใชงานระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 8 เมษายน 2565 

 
 - แบบตอบรับการเขาการประชุม โปรดตอบรับการเขาประชุม ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Nmvm2sUn2SOYOepMd2HqZuHclrsjKlE-8cJBuFYafEMJjg/viewform 

 

 - ลิงคการเขาประชุมผานระบบ Zoom Meeting 

 
Time: Apr 8, 2022 08:30 Bangkok 

https://zoom.us/j/4497625210?pwd=RXFzZlk5VjhWTklIeVZrYVZvcW40QT09 

Meeting ID: 449 762 5210 

Passcode: 123456Passcode: 123456 

 

 


