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บทท่ี 1 
กระบวนการจัดทํา ก.ค.ศ.16 

 

บทนํา 
 ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับประวัติของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชนในการใชเปนขอมูลท่ีสําคัญของการ
บริหารงานบุคคล เชน การบรรจุและแตงตั้ง การยายการเปลี่ยนตําแหนง การโอน การเลื่อนวิทย
ฐานะ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 
(17)กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาท่ีพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงได
จัดทําโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือ CMSS (Competency Management Supporting System)” เพ่ือเปนศูนย
ขอมูลกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวคิดใน
การพัฒนาโครงสรางระบบ CMSS ประกอบดวย 4 ระยะ ดังแผนภูมิ 
 

 
แผนภูมิ แสดงแนวคิดการพัฒนาโครงสรางระบบ CMSS 
(Competency Management Supporting System) 

 
 ระยะท่ี 1 ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสรายบุคคล (Database 
Management System : DBMS) 
   ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสรายบุคคล เปนระบบฐานขอมูลปฐม
ภูมิประวัติการรับราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อางอิงมาจากเอกสาร
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7ปจจุบันสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดจัดทําฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายบุคคลกวา 500,000 คน โดยในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 
17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2554มีมติใหออกระเบียบ ก.ค.ศ.  วาดวยระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 2 ระบบ คือ ระบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
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 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดรูปแบบทะเบียนประวัติ ใหมีความเหมาะสมกับการจัดเก็บ
ขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหหนวยงานนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง 
 

 ระยะท่ี 2  ระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล(Human Resource 
Management: HRM) 
  ระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล เปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เชน ระบบเลื่อน
เงินเดือนระบบตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือการแตงตั้ง ระบบสนับสนุนการขอมี/ปรับระดับวิทยฐานะ 
ระบบการออกคําสั่ง ระบบตรวจสอบคําสั่ง และระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เปนตน 
 

 ระยะท่ี 3  ระบบสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะรายบุคคล(Human Resource 
Development : HRD) 
  ระบบสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะรายบุคคล เปนการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขากับตัวแปรสัมพัทธดานการบริหารงานบุคคล เชน 
ขอมูลผูเรียน ขอมูลสถานศึกษา แผนการจัดการศึกษาในอนาคต เพ่ือวิเคราะหเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดานการสอนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาในอนาคต การประเมินผลสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษาดวยขอมูลจากการบันทึกผลงานดานวิชาการและการสอนหรือe-portfolio 
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของนักเรียน โดยระบบสามารถวิเคราะหและรายงาน
ขอมูลในหลายรูปแบบเชื่อมโยงกันอยางอัจฉริยะหรือ Intelligent Analysis Report (IAR) 
 

 ระยะท่ี 4 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส(Electronic Service : E – SERVICE) 
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส เปนระบบบริการท่ีจะชวยลดภาระในการเดินทางไปทํา
ธุรกรรมท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสวนราชการ การทําธุรกรรมท้ังหมดจะสามารถดําเนินการ
ไดท่ีสถานศึกษา เชน บริการคัดสําเนาทะเบียนประวัติ การออกหนังสือรับรองสิทธิตางๆ ซ่ึงจะชวยให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมท้ิงหองเรียน จากการสํารวจพบวาสามารถลดความสูญเสีย
จากการท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไปทําธุรกรรมท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได
มากกวา 2.4 ลานชั่วโมงงาน นอกจากนี้ ยังเปนสวนเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกที่ตองการใช
ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยมาตรฐาน XML และเว็บเซอรวิสซ่ึงในการ
บริการตองอยูภายใตหลักเกณฑ ระเบียบ และขอกําหนดของ ก.ค.ศ.ทุกประการ 

ตอมาเม่ือ ก.ค.ศ. ไดออกระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยไดกําหนดใหจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เปน 2 ระบบ คือ ระบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบ
เอกสารนั้น สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดรูปแบบและรายการเปนเอกสารใชบันทึกประวัติสําคัญและ
จําเปนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพนจาก
ราชการ เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ. 16” เพ่ือใชแทน ก.พ.7 รวมท้ังกําหนดแฟมประวัติขาราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหมเพ่ือใชแทนแฟมประวัติขาราชการดวย สวนระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนํา
ผลตามโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ CMSS (Competency Management Supporting System)” มาใชบันทึก
ขอมูลตามรายการจาก ก.ค.ศ.16 และแฟมประวัติเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

คําจํากัดความ 
 ระบบทะเบียนประวัติ หมายความวา กระบวนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ 
เก่ียวกับทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย ระบบเอกสาร 
และระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ทะเบียนประวัติ หมายความวา บันทึกประวัติยอ และแฟมประวัติของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพนจาก
ราชการ ท้ังในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส 
 บันทึกประวัติยอ หมายความวา บันทึกประวัติสําคัญและจําเปนของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพนจากราชการ เรียกโดยยอวา “ก.ค.
ศ.16” 
 แฟมประวัติ หมายความวา แฟมรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีสําคัญของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพนจากราชการ 
 
คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 
 การเขียนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีสัญลักษณท่ีใช
เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ และรายงาน/เอกสารตางๆ ซ่ึง
มีคําอธิบายสัญลักษณท่ีใช ดังตอไปนี้ 
 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 

 
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติ 

 

 
การตัดสินใจ (Decision) 

 

เอกสาร รายงานหลายแบบ / ปะเภท (Multi 
Docment) 

 

 ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน 
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สัญลักษณ คําอธิบาย 
 

จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน / กระบวนการ 
(Connector) 

 
แผนผังกระบวนงาน 
 การจัดทํา ก.ค.ศ. 16 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ จัดทําใหแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 
  1. ผูไดรับการบรรจุใหม 
  2. ผูไดรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555ใชบังคับ 
   3.1 กรณีการแกไขขอมูลใน ก.ค.ศ.16 
   3.2 กรณี Update ขอมูลเลื่อนเงินเดือนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
  4. การบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการ 
 ซ่ึงไดเขียนออกมาในรูปแบบของ Work Flow ไดดังนี้ 
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1. ผูไดรับการบรรจุใหม 
1.1 ผูท่ีไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานตามคําสั่งฯ เพ่ือนําไปรายงานตัวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชน 
สําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร, 
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง, ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิตดวย) รูปถายขนาด 1 นิ้ว และเอกสาร
อ่ืนๆ ตามท่ีระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๕ (อางอิงระเบียน ก.ค.ศ.ฯ ภาคผนวก) 

1.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีผูบรรจุใหมนํามารายงานตัววา
ถูกตองตรงตามระเบียบ ก.ค.ศ. กําหนดหรือไม 

1.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเตรียมเอกสารท่ีตองใชสําหรับจัดทํา ก.ค.ศ.16 ผูบรรจุใหม 
เชน แฟมประวัติขาราชการ, ก.ค.ศ.16, หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด, หนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย 

1.4 ผูบรรจุเขารับราชการ บันทึกขอมูลลงใน ก.ค.ศ.16 (หมวดรายการท่ี 1-12) ดวยลายมือ
ของตนเอง ตอหนาเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงในการบันทึกจะตองบันทึกดวย
ปากกาหมึกสีน้ําเงิน และติดรูปถายใหเรียบรอย 

การปดรูปถาย 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปดรูปถายขนาด 1 นิ้ว (ความกวาง 2.5 
เซนติเมตร ความยาว 3 เซนติเมตร) โดยใชรูปถายหนาตรงสวมเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก ไม
สวมแวนตาดา และระบุ พ.ศ. (จํานวนสี่หลักเปนเลขอารบิก) ใตรูปถายท่ีปดไว ในการปดรูปถาย บน
เอกสาร ก.ค.ศ. 16 ตองนํารูปถายใหม มาปดเพ่ิมเติมทุกๆ 5 ป 

1.5 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติตรวจสอบความถูกตองใหครบถวนทุกรายการจากเอกสารฉบับ
จริง หากพบวาไมถูกตอง ใหผูบรรจุเขารับราชการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง โดยวิธีการขีดฆา แลวลง
ลายมือชื่อกํากับไว เวนแต การลงรายการเก่ียวกับ วัน เดือน ปเกิด และวัน เดือน ป ท่ีบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการหากไมถูกตอง ใหผูบรรจุเขารับราชการจัดทําใหมท้ังฉบับ 

1.6 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนา ก.ค.ศ.16 และเอกสารหลักฐานของผูบรรจุเขารับ
ราชการใหอยูในรูปแบบไฟล PDF (ขนาด A4) 

1.7 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนารูปถายใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยจะตองมีลักษณะ
ดังนี้ 

     - ขนาดกวาง 120 pixel สูง 160 pixel    
     - ขนาด File ไมเกิน 1 เมกาไปต 
     - ไฟลตองเปนนามสกุล jpg หรือ jpeg 
1.8 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดทําแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

เก็บ  
ก.ค.ศ.16 และเอกสารหลักฐาน 
 1.9 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเพ่ิมรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
คําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาระบบ 

1.10 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการอัพโหลดรูปถาย จากขอท่ี 1.7 เขาระบบ 



 

1-6 
 
 
 

  

1.11 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการบันทึกขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ตามท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดบันทึก 
ก.ค.ศ.16จํานวน 12 หมวดรายการ 

1.12 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติแนบไฟลเอกสารหลักฐานการกอตั้งสิทธิ์ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ท่ีไดสําเนา ก.ค.ศ.16 และเอกสาร
หลักฐาน จากขอท่ี 1.6 เขาระบบ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูไดรับการบรรจุใหม 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
1.ผู ท่ี ได รับคําสั่ งบรรจุและแต งตั้ ง เขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมเอกสาร
หลักฐานตามคําสั่งฯ  เพ่ือนําไปรายงานตัวท่ีสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน, สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร, 
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง, ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต
ดวย) รูปถายขนาด 1 นิ้ว และเอกสารอ่ืนๆ 

 

 

   

ระบบเอกสาร    
2.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีผู
บรรจุใหมนํามารายงานตัววาถูกตองตรงตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
กําหนดหรือไม 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

เตรียมเอกสาร
หลักฐานตามคําสั่งฯ 

 

ไมผาน 

ผาน 

ก 

ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเตรียมเอกสารท่ีตองใชสําหรับ
จัดทํา ก.ค.ศ.16 ผูบรรจุใหม เชน แฟมประวัติขาราชการ, 
ก.ค.ศ.16, หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด, 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ
ถึงแกความตาย 

 

   

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกขอมูลใน ก.ค.ศ.
16  

 

   

5.ผูบรรจุเขารับราชการ บันทึกขอมูลลงใน ก.ค.ศ.16 (หมวด
รายการท่ี 1-12) ดวยลายมือของตนเอง ตอหนาเจาหนาท่ี
ทะเบียนประวัติ จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงในการบันทึกจะตอง
บันทึกดวยปากกาหมึกสีน้ําเงิน และติดรูปถายใหเรียบรอย 

   

6.เจาหนา ท่ีทะเบียนประวัติตรวจสอบความถูกตองให
ครบถวนทุกรายการจากเอกสารฉบับจริง หากพบวาไม
ถูกตอง ใหผูบรรจุเขารับราชการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง โดย
วิธีการขีดฆา แลวลงลายมือชื่อกํากับไว เวนแต การลง
รายการเก่ียวกับ วัน เดือน ปเกิด และวัน เดือน ป ท่ีบรรจุ

 

 

 

 

 

 

 

ก 

จัดเตรียมเอกสารท่ีตองใชจัดทํา
สําหรับ ก.ค.ศ.16 ผูบรรจุใหม 

อธิบายการกรอกขอมูลใน 
ก.ค.ศ.16 

บันทึกขอมูลลงใน ก.ค.ศ.16 
(หมวดรายการท่ี 1-12) 

ดวยปากกาสีน้ําเงิน และติดรูป
  

ตอ ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
และแตงตั้งเขารับราชการหากไมถูกตอง ใหผูบรรจุเขารับ
ราชการจัดทําใหมท้ังฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตอ 

กรณีขอมูล วัน เดือน ปเกิดผิด 
ใหจัดทํา ก.ค.ศ.16 ใหม 

กรณีขอมูลนอกเหนือหมวด 
วัน เดือน ปเกิด ผิด แกไขโดย 
ขีดฆาแลวลงลายมือชื่อกํากับ 

กรณีกรอกขอมูลไมครบ 
ใหแกไขโดยกรอกขอมูล

เพ่ิมเติม 
 

ไมถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ตอ 

ตอ 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

ตรวจสอบ 
วัน เดือน ปเกิด 

ตรวจสอบ 
ขอมูลท่ัวไป 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
7.ผูบรรจุเขารับราชการลงนามรับรองความถูกตอง และ
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลงนามตรวจสอบขอมูลถูกตอง 
แลวเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย 
แลวแตกรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

 

   

สําเนา ก.ค.ศ.16, เอกสารหลักฐาน, และจัดทํารูปถายให
อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

   

8.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนา ก.ค.ศ.16 และเอกสาร
หลักฐานของผูบรรจุเขารับราชการใหอยูในรูปแบบไฟล PDF 
(ขนาด A4) 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากภาคผนวก (สวนวิธีสําเนาไฟล
เอกสาร) 
 
 
 
 
 
 

   

ตอ 

ลงนามรับรองความถูกตอง 
ตรวจสอบความถูกตอง และลง
นาม พรอมท้ังนําเสนอผอ.เขตฯ ลงลายมือชื่อกํากับ 

สําเนา ก.ค.ศ.16 และเอกสาร
หลักฐานสําคัญ ใหอยูในรูปแบบ 

ไฟล PDF (ขนาด A4) 

ก 

ตอ ข 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
9.เจาหนา ท่ีทะเบียนประวัติสํ า เนารูปถายให เปนไฟล
อิเล็กทรอนิกส โดยจะตองมีลักษณะดังนี้ 
     - ขนาดกวาง 120 pixel สูง 160 pixel    
     - ขนาด File ไมเกิน 1 เมกาไปต 
     - ไฟลตองเปนนามสกุล jpg หรือ jpeg 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากภาคผนวก (สวนวิธีเตรียมรูป
ถาย) 
 
 
 

   

10.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดทําแฟมประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเก็บ ก.ค.ศ.16 และเอกสาร
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

จัดทําแฟมประวัติ และเก็บ 
ก.ค.ศ.1, เอกสารหลักฐาน 

เขาแฟม 

จบ 

ตอ 

สําเนารูปถาย โดย Save ไฟล
เปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg 

ค 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส    
11.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ 
ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 2-4) 
 
 

   

12.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเพ่ิมรายชื่อขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา
ระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ 
ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-4 ถึง 2-8) 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

Login เขาสูระบบฯ 

เพ่ิมรายชื่อขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
13.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการอัพโหลดรูปถาย 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ 
ก.ค.ศ.16 (2-11 ถึง 2-16) 
 
 

   

14.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการบันทึกขอมูลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการ ตามท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดบันทึก ก.ค.ศ.16 ตามระบบเอกสาร จํานวน 12 
หมวดรายการ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ 
ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-16 ถึง 2-45) 

   

15.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติแนบไฟลเอกสารหลักฐานการ
กอตั้งสิทธิ์ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
คําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ท่ีไดสําเนา ก.ค.ศ.16 
และเอกสารหลักฐาน เขาระบบ 

  

 

 

บันทึกขอมูลขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

ตามหมวดรายการท่ี 1-12 

ตอ 

อัพโหลดรูปถาย 

ค 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากบทท่ี 3 ระบบแฟมประวัติ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐานการกอตั้งสิทธิ์ 
(หนา 3-7 ถึง 3-15) 

 

 

 

 

 

 

 
 

จบ 

แนบไฟลเอกสารหลักฐาน 
การกอตั้งสิทธิ์เขาระบบ 

ตอ 



 

1-15 
 
 
 
 

2. ผูไดรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การโอนกรณีนี้ เปนการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เชน 
การโอนพนักงานเทศบาล การโอนขาราชการกรุงเทพมหานคร การโอนขาราชการพลเรือนการโอน
ขาราชการทหาร หรือขาราชการตํารวจ มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 หนวยงานตนสังกัด หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับคําสั่งโอนมา
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําสง ก.พ.7 และแฟมทะเบียนประวัติ 
หรือประวัติรับราชการ หรือบัตรประวัติพนักงาน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนเก่ียวกับประวัติการรับ
ราชการไปรายงานตัวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเปรียบเทียบรายการใน ก.พ.7 และแฟมประวัติ หรือเอกสาร
อ่ืนๆ กับ ก.ค.ศ.16 เพ่ือหาวามีหมวดรายการท่ีจะตองบันทึกขอมูลข้ึนใหมใน ก.ค.ศ.16 เชน รายการท่ี 
10 เรื่องใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษาท่ีเดิมไมไดระบุสาขาวิชาเอก 
หรือสาขาวิชาโท เปนตน 

2.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนา ก.พ.7 และเอกสารหลักฐานของผูไดรับโอนมาบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหอยูในรูปแบบไฟล PDF (ขนาด A4) 

2.4 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนารูปถายใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยจะตองมีลักษณะ
ดังนี้ 

      - ขนาดกวาง 120 pixel สูง 160 pixel    
      - ขนาด File ไมเกิน 1 เมกาไปต 
      - ไฟลตองเปนนามสกุล jpg หรือ jpeg 

 2.5 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเพ่ิมรายชื่อผูไดรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขาระบบ 
 2.6 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการอัพโหลดรูปถาย จากขอท่ี 2.4 เขาระบบ 
 2.7 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการบันทึกขอมูลผูรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก ก.พ.7 และรายการเปรียบเทียบลงในระบบ ตามระบบเอกสาร 
จํานวน 20 หมวดรายการ 
 2.8 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติแนบไฟลเอกสารหลักฐานการกอตั้งสิทธิ์ผูรับโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร ท่ีไดสําเนา ก.พ.7 และเอกสารหลักฐาน จากขอท่ี 2.3 เขา
ระบบ  
 2.9 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out เอกสาร ก.ค.ศ.16 จากระบบใสกระดาษ 
และจัดเก็บ ก.พ.7 และเอกสารหลักฐานเขาแฟมประวัติ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูไดรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
1.หนวยงานตนสังกัด หรือขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดรับคําสั่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําสง ก.พ.7 
และแฟมทะเบียนประวัติ หรือประวัติรับราชการ หรือ
บัตรประวัติพนักงาน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนเก่ียวกับ
ประวัติการรับราชการไปรายงานตัวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

   

ระบบเอกสาร    
2.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเปรียบเทียบรายการใน  
ก.พ.7 และแฟมประวัติ หรือเอกสารอ่ืนๆ กับ ก.ค.ศ.16 
เพ่ือหาวามีหมวดรายการท่ีจะตองบันทึกขอมูลข้ึนใหมใน 
ก.ค.ศ.16 เชน รายการท่ี 10 เรื่องใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพ รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษาท่ีเดิมไมไดระบุ
สาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาโท เปนตน 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

นําสงก.พ.7, แฟมประวัต ิ
และเอกสารหลักฐานฯ 

 

ตอ 

ก 

เปรียบเทียบหมวดรายการ ก.พ.7 
กับ หมวดรายการ ก.ค.ศ.16 



 

        1-17 

 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
สําเนา ก.พ.7, เอกสารหลักฐาน, และจัดทํารูปถายให
อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

   

3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนา ก.พ.7 และเอกสาร
หลักฐานของผู ได รั บโอนมาบรรจุและแต งตั้ ง เปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหอยูในรูปแบบ
ไฟล PDF (ขนาด A4) 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากภาคผนวก (สวนวิธีสําเนาไฟล
เอกสาร) 
 
 
 
 

   

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติสําเนารูปถายใหเปนไฟล
อิเล็กทรอนิกส โดยจะตองมีลักษณะดังนี้ 
     - ขนาดกวาง 120 pixel สูง 160 pixel    
     - ขนาด File ไมเกิน 1 เมกาไปต 
     - ไฟลตองเปนนามสกุล jpg หรือ jpeg 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากภาคผนวก (สวนวิธีเตรียมรูป
ถาย) 
 

   

ตอ 

สําเนา ก.พ.7 และเอกสาร 
หลักฐานสําคัญ ใหอยูในรูปแบบ 

ไฟล PDF (ขนาด A4) 
 

ข 

จบ 

สําเนารูปถาย โดย Save ไฟล

เปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg 

ค 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส    
5.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 2-4) 
 
 

   

6.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติเพ่ิมรายชื่อผูไดรับโอนมา
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขาระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-4 ถึง 2-8) 
 
 
 
 
 

   

เริ่มตน 

Login เขาสูระบบฯ 

เพ่ิมรายชื่อขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
7.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการอัพโหลดรูปถาย 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-11 ถึง 2-16) 
 
 

   

8.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการบันทึกขอมูลผูรับโอน
มาบรรจุและแตงตั้ งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจาก ก.พ.7 และรายการเปรียบเทียบลงใน
ระบบ ตามระบบเอกสาร จํานวน 20 หมวดรายการ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-16 ถึง 2-74) 

   

9.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติแนบไฟลเอกสารหลักฐานการ
กอตั้งสิทธิ์ผูรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากร ท่ีไดสําเนา ก.พ.7 และเอกสารหลักฐาน เขา
ระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากบทท่ี 3 ระบบแฟมประวัติ

  

 

 

 

บันทึกขอมูลขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

ตามหมวดรายการท่ี 1-20 

ตอ 

อัพโหลดรูปถาย 

ค 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐานการกอตั้ง
สิทธิ์ (หนาท่ี 3-7 ถึง 3-15)  

 

 

 

 
10.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out เอกสาร 
ก.ค.ศ.16 จากระบบใสกระดาษ และจัดเก็บ ก.พ.7 และ
เอกสารหลักฐานเขาแฟมประวัติ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-86 ถึง 2-88) 
 
 

   

 

แนบไฟล ก.พ.7 และเอกสาร
หลักฐานการกอตั้งสิทธิ์ 

เขาระบบ 

ตอ 

จบ 

Print Out เอกสาร ก.ค.ศ.16 
และจัดเก็บ ก.พ.7 และเอกสาร

หลักฐานเขาแฟมประวัติ 
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3. ผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบ ทะเบียน
ประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ใชบังคับ 

ใหใช ก.พ.7 และแฟมประวัติเดิม ในกรณีท่ีไมมีขอมูลใน ก.พ.7 ใหบันทึกขอมูลข้ึนใหมใน 
ก.ค.ศ.16 เชน รายการท่ี 10 เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 กรณีการแกไขขอมูลใน ก.ค.ศ.16 
 3.1.1 การแกไขประวัติเก่ียวกับ วัน เดือน ปเกิด  
  3.1.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเอกสารหลักฐานท่ีขอ

อนุมัติการแกไข วัน เดือน ปเกิด ท่ีไดรับการอนุมัติแลวมาแจงความจํานงขอแกไขขอมูลวัน เดือน ป
เกิด 

  3.1.1.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ การ
แกไข วัน เดือน ปเกิด ครบถวนหรือไม 

  3.1.1.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขออนุมัติการแกไข
วัน เดือน ปเกิด ใหอยูในรูปแบบไฟล PDF (ขนาด A4) 

  3.1.1.4 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในระบบ 
  3.1.1.5 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนาเอกสารขออนุมัติ

การแกไข วัน เดือน ปเกิดเขาระบบ 
  3.1.1.6 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 1 
  3.1.17 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนามรับรองความ

ถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลงนามตรวจสอบขอมูลถูกตอง แลวเสนอผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย แลวแต
กรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

  3.1.1.8 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 1 ท่ีมีลายมือชื่อ
ฯ เขาแฟมประวัติ 

 3.1.2 การแกไขรายการ วัน เดือน ป ท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  3.1.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเอกสารหลักฐานท่ีขอ
อนุมัติการแกไข วัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ ท่ีไดรับการอนุมัติแลวแจงความจํานง
ขอแกไขขอมูลวัน เดือน ป ท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ 

  3.1.2.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ การ
แกไข วัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ ครบถวนหรือไม 

  3.1.2.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขออนุมัติการแกไข
วัน เดือน ปเกิด ใหอยูในรูปแบบไฟล PDF (ขนาด A4) 

  3.1.2.4 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขวัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุและ
วันเริ่มปฏิบัติราชการ ในระบบ 

  3.1.2.5 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนาเอกสารขออนุมัติ
การแกไข วัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการเขาระบบ 

  3.1.2.6 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 1 
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  3.1.2.7 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนามรับรองความ
ถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลงนามตรวจสอบขอมูลถูกตอง แลวเสนอผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย แลวแต
กรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

  3.1.2.8 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 1 ท่ีมีลายมือชื่อ
ฯ เขาแฟมประวัติ 

 3.1.3 การแกไขรายการอ่ืนๆ นอกจาก (3.1.1) และ (3.1.2) 
  3.1.3.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเอกสารหลักฐาน ท่ี

ไดรับการอนุมัติแลว แจงความจํานงขอแกไขขอมูล 
  3.1.3.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ การ

แกไขขอมูล ครบถวนหรือไม 
  3.1.3.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขออนุมัติการแกไข

ขอมูล ใหอยูในรูปแบบไฟล PDF (ขนาด A4) 
  3.1.3.4 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขขอมูลในระบบ 
  3.1.3.5 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนาเอกสารขออนุมัติ

การแกไขขอมูลเขาระบบ 
  3.1.3.6 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.16 .ในหนาท่ีมี

การแกไขขอมูล 
  3.1.3.7 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนามรับรองความ

ถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลงนามตรวจสอบขอมูลถูกตอง แลวเสนอผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย แลวแต
กรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

  3.1.3.8 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ีมีการแกไข
ขอมูลเขาแฟมประวัติ 

 
3.2 กรณี Update ขอมูลเล่ือนเงินเดือนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3.2.1 เจาหนาท่ีงานบําเหน็จความชอบดําเนินการตามกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

แตละรอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหครบทุกกระบวนการจนถึงข้ันตอนการออกคําสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และบัญชีแนบทายคําสั่งใหครบทุกหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3.2.2 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการคลิกประมวลผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน และ
บัญชีแนบทายของแตละหนวยงานเพ่ือประมวลผลเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับ
รูปแบบ ก.ค.ศ.16 หมวดรายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 

 3.2.3 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.16 หมวดรายการท่ี 12 
ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน หนาท่ี Update ขอมูลเขาแฟมประวัติ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ.ฯ (กรณีการแกไขขอมูลใน ก.ค.ศ.16 เกี่ยวกับ วัน เดือน ปเกิด) 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือหัวหนาสวน
ราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวน

ราชการมอบหมาย 
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเอกสาร
หลักฐานท่ีขออนุมัติการแกไข วัน เดือน ปเกิด ท่ีไดรับ
การอนุมัติแลวมาแจงความจํานงขอแกไขขอมูลวัน 
เดือน ปเกิด 
 
 
 
 
 

   

ระบบเอกสาร    
2.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานฯ การแกไข วัน เดือน ปเกิด ครบถวนหรือไม 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

เตรียมเอกสารหลักฐานฯ 

การแกไข วัน เดือน ปเกิด 

 

ก 

ตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐาน 

ตอ 

ไมผาน 

ผาน 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือหัวหนาสวน
ราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวน

ราชการมอบหมาย 
สําเนาเอกสารหลักฐานการแกไข    

3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขอ
อนุมัติการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหอยูในรูปแบบไฟล 
PDF (ขนาด A4) 

 

 

 

 

   

ระบบอิเล็กทรอนิกส    

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 2-
4) 

 
 
 

   
เริ่มตน 

Login เขาสูระบบฯ 

ตอ 

ตอ 

สําเนาเอกสารหลักฐาน

สําคัญ ใหอยูในรูปแบบไฟล 

PDF (ขนาด A4) 

ข จบ 

ก 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือหัวหนาสวน
ราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวน

ราชการมอบหมาย 
5.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขวัน เดือน ปเกิด 
ในระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-79 ถึง 2-
81) 

   

6.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนา
เอกสารขออนุมัติการแกไข วัน เดือน ปเกิดเขาระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากบทท่ี 3 ระบบแฟมประวัติ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐานการกอตั้ง
สิทธิ์ (หนาท่ี 3-12) 

   

7.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.
16 หนาท่ี 1 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-86 ถึง 2-
88 

   

 

 

 

 

ตอ 

แกไขขอมูล วัน เดือน ป◌ี

 

ข 

แนบไฟลสําเนาเอกสารการ

แกไข วัน เดือน ปเกิด 

Print Out ก.ค.ศ.16 

หน้าท่ี 1 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือหัวหนาสวน
ราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวน

ราชการมอบหมาย 
8.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนาม
รับรองความถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลง
นามตรวจสอบขอมูลถูกตอง แลวเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ 
หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย แลวแตกรณี ลง
ลายมือชื่อกํากับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 1 
ท่ีมีลายมือชื่อฯ เขาแฟมประวัติ 

 

 

 

   

 
 
  

จัดเก็บ ก.ค.ศ.16 จากการ 

  

จบ 

ตรวจสอบความถูกตอง และลง

นาม พร้อมทัง้นําเสนอผอ.เขตฯ 
ลงนามรับรองความถูกตอง ลงลายมือชื่อกํากับ 

ตอ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ.ฯ (กรณีการแกไขรายการ วัน เดือน ป ท่ีส่ังบรรจุและวันเริ่ม
ปฏิบัติราชการ) 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานํา
เอกสารหลักฐานท่ีขออนุมัติการแกไข วัน เดือน ปท่ี
สั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ ท่ีไดรับการอนุมัติ
แลวแจงความจํานงขอแกไขขอมูลวัน เดือน ป ท่ีสั่ง
บรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ 
 
 
 

   

ระบบเอกสาร    
2.เจาหนา ท่ีทะเบียนประวัติ ทําการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานฯ การแกไข วัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุ
และวันเริ่มปฏิบัติราชการ ครบถวนหรือไม 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

เอกสารหลักฐานฯ การ

แกไขวัน เดือน ปส่ังบรรจุ

ฯ 

ก 

ตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐาน 

ไมผาน 

ผาน 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
สําเนาเอกสารหลักฐานการแกไข    

3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขอ
อนุมัติการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหอยูในรูปแบบ
ไฟล PDF (ขนาด A4) 

 

 

 

 

   

ระบบอิเล็กทรอนิกส    

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 
2-4) 
 
 
 

   
เริ่มตน 

Login เขาสูระบบฯ 

ตอ 

ตอ 

สําเนาเอกสารหลักฐาน

สําคัญ ใหอยูในรูปแบบไฟล 

PDF (ขนาด A4) 

ข จบ 

ก 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
5.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขวัน เดือน ป
ท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ ในระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-28 ถึง 
2-31) 

   

6.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนา
เอกสารขออนุมัติการแกไข วัน เดือน ปท่ีสั่งบรรจุ
และวันเริ่มปฏิบัติราชการเขาระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากบทท่ี 3 ระบบแฟม
ประวัติอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การกอตั้งสิทธิ์ (หนาท่ี 3-7) 

   

7.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.
ศ.16 หนาท่ี 1 

 

 

 

   

ตอ 

แกไขขอมูล วัน เดือน ปท่ีสั่ง
บรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ 

 

ข 

แนบไฟลสําเนาเอกสาร
หลักฐานสําคัญ 

 

Print Out ก.ค.ศ.16 

หน้าท่ี 1 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
8.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนาม
รับรองความถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ
ล งน ามตรว จสอบข อ มู ล ถู กต อ ง  แล ว เ สนอ
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการ
มอบหมาย แลวแตกรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ี 
1 ท่ีมีลายมือชื่อฯ เขาแฟมประวัติ 

 

 

 

   

 
  

จัดเก็บ ก.ค.ศ.16 จากการ 

  

จบ 

ตรวจสอบความถูกตอง และลง

นาม พร้อมทัง้นําเสนอผอ.เขตฯ 
ลงนามรับรองความถูกตอง ลงลายมือชื่อกํากับ 

ตอ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ.ฯ (กรณีการแกไขรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจาก วัน เดือน ปเกิด, 
วันส่ังบรรจุ) 

กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานํา
เอกสารหลักฐาน ท่ีไดรับการอนุมัติแลว แจงความ
จํานงขอแกไขขอมูล 
 
 
 
 
 

   

ระบบเอกสาร    
2.เจาหนา ท่ีทะเบียนประวัติ ทําการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานฯ การแกไขขอมูล ครบถวนหรือไม 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

เอกสารหลักฐาน 

การแกไขขอมลู 

ก 

ตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐาน 

ตอ 

ไมผาน 

ผาน 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
สําเนาเอกสารหลักฐานการแกไข    

3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการสําเนาเอกสารขอ
อนุมัติการแกไขขอมูล ใหอยูในรูปแบบไฟล PDF 
(ขนาด A4) 

 

 

 

 

   

ระบบอิเล็กทรอนิกส    

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 
2-4) 
 
 
 

   
เริ่มตน 

Login เขาสูระบบฯ 

ตอ 

ตอ 

สําเนาเอกสารหลักฐาน

สําคัญ ใหอยูในรูปแบบไฟล 

PDF (ขนาด A4) 

ข จบ 

ก 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
5.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแกไขขอมูลใน
ระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-76 ถึง 
85) 

   

6.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการแนบไฟลสําเนา
เอกสารขออนุมัติการแกไขขอมูลเขาระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจากบทท่ี 3 ระบบแฟม
ประวัติอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การกอตั้งสิทธิ์ (หนาท่ี3-7 ถึง 3-15) 
 

   

7.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.
ศ.16 .ในหนาท่ีมีการแกไขขอมูล 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-86 ถึง 
2-88) 

   

ตอ 

แกไขขอมูล วัน เดือน ปท่ีสั่ง
บรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการ 

 

ข 

แนบไฟลสําเนาเอกสาร
หลักฐานสําคัญ 

 

Print Out ก.ค.ศ.16 

หน้าท่ีมีการแก้ไขข้อมลู 

ตอ 
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กระบวนการ 
ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนา

สวนราชการมอบหมาย 
8.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนาม
รับรองความถูกตอง และเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ
ล งน ามตรว จสอบข อ มู ล ถู กต อ ง  แล ว เ สนอ
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการ
มอบหมาย แลวแตกรณี ลงลายมือชื่อกํากับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติจัดเก็บ ก.ค.ศ.16 หนาท่ี
มีการแกไขขอมูลเขาแฟมประวัติ 

 

 

 

   

 
  

จัดเก็บ ก.ค.ศ.16 จากการ 

  

จบ 

ตรวจสอบความถูกตอง และลง

นาม พร้อมทัง้นําเสนอผอ.เขตฯ 
ลงนามรับรองความถูกตอง ลงลายมือชื่อกํากับ 

ตอ 
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กระบวนการบันทึกขอมูลผูเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ีระเบียบ ก.ค.ศ.ฯ (กรณี Update ขอมูลเล่ือนเงินเดือนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส) 

กระบวนการ เจาหนาท่ีงานบําเหน็จความชอบ เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 
ระบบเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  

1.เจาหนาท่ีงานบําเหน็จความชอบดําเนินการตาม
กระบวนการเลื่อนเงินเดือนแตละรอบผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ใหครบทุกกระบวนการจนถึงข้ันตอน
การออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และบัญชีแนบทาย
คําสั่งใหครบทุกหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 

  

2.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการคลิกประมวลผลการ
เลื่อน ข้ันเ งินเดือน และบัญชีแนบทายของแตละ
หนวยงานเพ่ือประมวลผลเชื่อมโยงกับระบบทะเบียน
ประวั ติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 หมวดรายการท่ี 12 
ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนผานระบบ

เลื่อนเงินเดือนใหครบทุกกระบวนการ 

คลิกประมวลผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนฯ เพ่ือ 

Update ขอมูลก.ค.ศ.16 หมวดรายการท่ี 12  

ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 
 

จบ 
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กระบวนการ เจาหนาท่ีงานบําเหน็จความชอบ เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 
ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวน
บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 

  

3.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ Login เขาสูระบบ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-2 ถึง 2-
4) 
 
 
 
 

  

4.เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการ Print Out ก.ค.ศ.
16 หมวดรายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และ
อัตราเงินเดือน หนาท่ี Update ขอมูลเขาแฟมประวัติ 
*อางอิงวิธีการปฏิบัติจาก บทท่ี 2 ระบบทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 (หนาท่ี 2-86 ถึง 2-
88) 

  

 

เริ่มตน 

Login เขาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

อิเล็กทรอนิกสสวนบันทึกขอมูลทะเบียน

ประวัตฯิ 

Print Out ก.ค.ศ.16 หมวดรายการท่ี 12 

ตําแหนง วิทยฐานะ ระดับ และอัตรา

เงินเดือน หนาท่ี Update ขอมูล เขาแฟม

ประวัต ิ

จบ 
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4. การบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการ 
  การบรรจุกลับเขารับราชการกรณีนี้ ไดแก การบรรจุบุคคลซ่ึงเคยเปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา การบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ จาก
คณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด การบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือการ
บรรจุขาราชการอ่ืน กลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  4.1 การบรรจุบุคคลซ่ึงเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด การ
บรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการ เพ่ือไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกอนท่ี
ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ใช
บังคับ ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3 (หนาท่ี 1-21 ถึง 1-36) 
  4.2 การบรรจุขาราชการอ่ืน กลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 2 (หนาท่ี 1-15 ถึง 1-20) 

 
หมายเหตุ กรณีท่ี ก.ค.ศ.16, เอกสารหลักฐานสําคัญ ท่ีจัดเก็บไวในแฟมประวัติสูญหาย หรือ

ชํารุดใหดําเนินการตามขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

บทท่ี 2 
ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส 

สวนบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรองรับรูปแบบ ก.ค.ศ.16 

 

บทนํา 
  ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสรายบุคคล เปนระบบฐานขอมูลปฐมภูมิ
ประวัติการรับราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอางอิงมาจากเอกสารทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 เดิมมีการเก็บขอมูลประวัติขาราชการรายบุคคลจํานวน 13 หมวดรายการ แตปจจุบัน
สํานักงาน ก.ค.ศ. มีมติใหออกระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกําหนดรูปแบบและรายการใหมีความเหมาะสมกับการจัดเก็บขอมูลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหหนวยงานนําขอมูลไป
ใชไดอยางถูกตองเปนจํานวน 20 รายการ ซ่ึงจะมีหมวดรายการท่ีแตกตางจาก ก.พ.7 เดิม ทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางฐานขอมูล รูปแบบการบันทึกขอมูลการแสดงผลขอมูลตามรูปแบบ ก.ค.ศ.16 
เพ่ือใหรองรับการทํางานตามทะเบียนประวัติตามรูปแบบ ก.ค.ศ.16 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูใชสามารบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามรูปแบบ ก.ค.ศ. 16 ได 
  2. เพ่ือใหผูใชสามารถจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีสําคัญของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบเอกสาร PDFได  
  3. เพ่ือใหผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสาร ก.ค.ศ.16 ในรูปแบบไฟล PDF ได 
  4. เพ่ือใหผูใชสามารถเพ่ิมรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือทําการบันทึก
ขอมูล ก.ค.ศ.16 ได 
 

รายละเอียดของระบบ 
  ความหมาย 
   “ผูใช” หมายความวาเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย ให
มีหนาท่ีควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม และเขาถึงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส 
   “การเขาสูระบบ” หมายความวา การเขาใชงานระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส ตามสิทธิท่ีกําหนด 
   “หนาหลัก” หมายความวา คําท่ีใชเรียกหนาแรกของเว็บไซต โดยเปนทางเขาหลัก
ของเว็บไซต เม่ือเปดเว็บไซตนั้นข้ึนมาภายในหนาหลักจะมีขอความหรือสัญลักษณท่ีเชื่อมโยงตอไปยัง
หนาอ่ืนๆ  
   “เมนู” หมายความวา รายการคําสั่งตางๆ ซ่ึงมีไวใหเลือกใชงานตามชื่อหรือ
สัญลักษณท่ีแสดงในระบบทะเบียนประวัติ 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

   “ไฟล” หมายความวา เอกสารท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีใชนําเขาหรือสงออก
ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดกําหนดขนาดและรูปแบบไวในคูมือนี้ 
   “แนบเอกสาร” หมายความวา การเลือกไฟลท่ีตองการเพ่ืออัพโหลดเขาสูระบบ 
 
  1. การเขาสูระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ. 16 สํานักงาน ก.ค.
ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ใหดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
    เปด Web browser เชน Internet Explorer, Mozilla Firefox เปนตน 
    กรอก ชื่อเว็บไซตหรือ URL ท่ีใชสําหรับการเขาใชงานในชอง Address ซ่ึงใน
ท่ีนี้ ชื่อเว็บไซตหรือ URL คือ http://www.cmss-otcsc.com จากนั้นกดแปน Enter ท่ีคียบอรด 1 
ครั้ง ตามรูปท่ี 2-1 
 

 
รูปท่ี 2-1 แสดงการกรอก URL 

 
   ผลจากการ login จะปรากฏหนาหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สมรรถนะของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามรูปท่ี 2-2 
 

http://www.cmss-otcsc.com/
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-2 หนาหลักระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะ 

 
  - จากรูปท่ี 2-2 ใหเลือกคลิกหรือคลิกท่ีเมนู “ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร” ผล
จะปรากฏหนาตางซ่ึงมีชองใหกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน ตามรูปท่ี 2-3 
 

 
รูปท่ี 2-3 แสดงหนาตางใหกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
  - ใหกรอกชื่อผูใชและรหัสผานตามท่ีไดรับมอบ เชน ชื่อผูใช คือ “oesa.0129”, รหัสผาน คือ 
“xxxx” (xxxx ใชแทนรหัสผานท่ีจะไมปรากฏใหทราบวา ใชรหัสผานตัวไหนในการลงทะเบียนเขาใช
งานระบบ) จากนั้นใหคลิกท่ีปุม “เขาสูระบบ” ผลจะปรากฏหนาแรกของระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส (ก.ค.ศ. 16) ตามรูปท่ี 2-4 
 

 
รูปท่ี 2-4 แสดงหนาแรกระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส 

 
 2. การบันทึกรายการใน ก.ค.ศ. 16 ระบบอิเล็กทรอนิกส 
  การบันทึกรายการใน ก.ค.ศ. 16 ระบบอิเล็กทรอนิกส มี 20 รายการ ดังตอไปนี้ 
   การบันทึกขอมูลตั้งตนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ใหผูใชเขาใชงานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย 
ขอมูล รายการท่ี 1 ชื่อ - นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และรายการท่ี 2 วัน เดือน ปเกิด โดย
อางอิงจากกระบวนการเขาสูระบบ ขอ 1 เม่ือเขาสูระบบตามขอ 1 จากรูปท่ี 2-4 หนา 2-4 ใหเลือก
เมนู “ระบบบริหารจัดการ” ผลจะปรากฏตามรูปท่ี 2-5 จากนั้นใหเลือกเมนู “ระบบบริหารจัดการ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ” ตามรูปท่ี 2-5 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-5 แสดงการเลือกเขาสูระบบบริหารจัดการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 
   ผลจะปรากฏหนาตางแสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนขอมูลตั้งตนราย
หนวยงาน ตามรูปท่ี 2-6 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-6 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนขอมูลตั้งตนรายหนวยงาน 

 

  จากรูปท่ี 2-6 ใหคลิกหรือคลิกเมนู “ ” เพ่ือเพ่ิมบุคลากร
ในหนวยงาน ผลจะปรากฏหนาตาง ตามรูปท่ี 2-7 
 

 
รูปท่ี 2-7 แสดงแบบการเพ่ิมขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  จากรูปท่ี 2-7 เปนแบบการเพ่ิมขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
ระบุขอมูลดังนี้ 
   1) ตัวอยาง “3179900053163” 
   2) ระบุคํานําหนาชื่อ ตัวอยาง “นาย” 
   3) กรอกชื่อ - นามสกุล ตัวอยาง “มากมี ศรีสุข” 
   4) ระบุเพศ ตัวอยาง “ชาย” 
   5) ระบุตําแหนงปจจุบัน ตัวอยาง “ครูผูชวย” 
   6) ระบุวัน เดือน ปเกิด เชน เกิด “23 สิงหาคม 2526” โดยคลิกท่ีปุม 
“ ” ผลจะปรากฏเปนปฏิทินแลวใหเลือกป พ.ศ. 2526 เดือน สิงหาคม วันท่ี 23 ตามรูปท่ี 
2-8 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-8 แสดงการเลือกวัน เดือน ปเกิด 

 
    7) เลือกวันเริ่มปฏิบัติราชการ เชน เริ่มปฏิบัติราชการ “25 สิงหาคม 

2552” โดยคลิกท่ีปุม “ ” ผลจะปรากฏเปนปฏิทิน แลวใหเลือก พ.ศ. 2552 เดือน 
สิงหาคม วันท่ี 25 ตามรูปท่ี 2-9 
 

 
รูปท่ี 2-9 แสดงการเลือกวัน เดือน ปเกิด 

 
    8) เลือกสังกัดหนวยงาน ตัวอยาง “โรงเรียนสหธาตุศึกษา” โดยคลิกท่ีปุม 

“ ” ผลจะปรากฏรายชื่อหนวยงานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเลือก “โรงเรียนสหธาตุศึกษา” 
ตามรูปท่ี 2-10  
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-10 แสดงการเลือกสังกัดหนวยงาน 

 
    9) เลือกเลขท่ีตําแหนงเพ่ือเพ่ิมบุคลากรเขาระบบ และเขาไปในบัญชี จ.18 
ตัวอยาง “6” (เลขท่ีตําแหนงจะแสดงใหเลือกตามอัตราวางของแตละหนวยงาน) จากนั้นใหคลิกปุม 

“ ”เพ่ือเพ่ิมบุคลากรในหนวยงาน ตามรูปท่ี 2-11 
 

 
รูปท่ี 2-11 แสดงการเลขท่ีตําแหนง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    หลังจากท่ีไดทําการบันทึกขอมูลขาราชการครูและบุคลากรเขาระบบไป
แลวจะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-6 หนาท่ี 2-6 จากนั้นใหทําการคลิกท่ีจํานวนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามเพศของหนวยงานท่ีไดทําการเพ่ิมรายชื่อ ตามรูปท่ี 2-12 
 

 
รูปท่ี 2-12 แสดงการคลิกจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเพศ 

 
    ผลจะปรากฏหนาจอแสดงรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท้ังหมดในสถานศึกษา ตามรูปท่ี 2-13 จากนั้นใหผูใชคลิกท่ี “ ” ตามรายชื่อบุคลากรท่ีจะทําการ
บันทึกขอมูล ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส  
 

 
รูปท่ี 2-13 แสดงการคลิกเครื่องมือเขาระบบบันทึกขอมูล ก.ค.ศ.16 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักแสดงขอมูลสําคัญโดยยอ จากนั้นใหคลิกเครื่องมือ 

“ ” เพ่ือเขาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ. 16 ตามรูปท่ี 2-14 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-14 แสดงหนาหลักขอมูลสําคัญโดยยอ และคลิกเขาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ. 16 
 
    ผลจะปรากฏหนาจอแสดงหนาหลักระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ. 16 สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการพรอมท้ังชื่อ – นามสกุล, เลข
ประจําตัวประชาชน, วัน เดือน ปเกิด ตามรูปท่ี 2-15 
 

 
รูปท่ี 2-15 แสดงหนาหลักระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ. 16 

สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
   ในท่ีนี้ขอมูลหมวดรายการท่ี 1 และ 2 ไดแสดงใหอัตโนมัติแลวจึงไมตองทําการ
บันทึกขอมูล แตหากตองการแกไข หรือเพ่ิมเติมขอมูลใหไปดูในหัวขอท่ี 2 การแกไขเพ่ิมเติมขอมูล 
หนาท่ี 2-77 ถึง 2-79 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

   การบันทึกขอมูลรูปถาย 
    ใหผูใชดําเนินตามลําดับ ดังนี้ 
     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-16 ใหคลิกท่ีเมนู “รูปถาย 
 

 
รูปท่ี 2-16 แสดงการเลือกเมนู “รูปถาย” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “รูปถาย” ตามรูปท่ี 2-17 
 

 
รูปท่ี 2-17 แสดงหนาหลักเมนู “รูปถาย” 

 
    การบันทึกรูปถายใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนในตาราง

ตามรูปท่ี 2-18 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
 

 
รูปท่ี 2-18 แสดงการเขาบันทึกรูปถาย 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    ผลจะปรากฏหนาตางอัพโหลดหนาจอเปนรูปภาพ ตามรูปท่ี 2-19 
 

 
รูปท่ี 2-19 แสดงหนาตางอัปโหลดหนาจอเปนรูปภาพ 

 
     เลือกสถานะรูปภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     - กรณีมีรูปใหคลิกเลือกมีรูป “ ” และคลิกเลือกรูปท่ี 2-

ปุม “ ” 

     - กรณีไมมีรูปใหคลิกเลือกไมมีรูป “ ” 
     แตในท่ีนี้เลือกกรณีมีรูป ตามรูปท่ี 2-20 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-20 แสดงการเลือกสถานะรูปภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางเลือกรูปถาย ตามรูปท่ี 2-21 
 

 
รูปท่ี 2-21 แสดงหนาตางเลือกรูปถาย 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    คําช้ีแจง 
     1. ขนาดรูปท่ี 2-เหมาะสม กวาง 120 pixel สูง 160 pixel (หาก
นําเขารูปขนาดอ่ืน การแสดงผลอาจมีการผิดเพ้ียนไมเหมือนตนฉบับ) 
     2. ขนาด file ไมเกิน 1 เมกาไบต 
     3. ไฟลตองเปนนามสกุล jpg หรือ jpeg 
 
     ใหเลือกรูปถายท่ีตองการ  

     จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ”  
 

 
รูปท่ี 2-22 แสดงการเลือกรูปถาย 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางอัพโหลดรูปถายตามรูปท่ี 2-23 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-23 แสดงหนาตางอัพโหลดรูปถาย 

 
     ใหเลือกป พ.ศ. ในท่ีนี้จะเลือกป พ.ศ. “2555” 
 

 
รูปท่ี 2-24 แสดงการเลือกป พ.ศ. 

 

     จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 

 
รูปท่ี 2-25 แสดงการคลิกปุมบันทึก 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลรูปถายท่ีดําเนินการแลวระบบจะทําการอัพโหลดท่ีหนา
หลักเมนู “รูปถาย” ตามรูปท่ี 2-26 
 

 
รูปท่ี 2-26 แสดงผลการบันทึกรูปถาย 

 
   รายการท่ี 3 หมูโลหิต 
    การบันทึกขอมูลหมูโลหิต ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-27 ใหคลิกท่ีเมนู “หมูโลหิต” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-27 แสดงการเลือกเมนู “หมูโลหิต” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “หมูโลหิต” ตามรูปท่ี 2-27 
 

 
รูปท่ี 2-28 แสดงหนาหลักเมนู “หมูโลหิต” 

 
     บันทึกหมูโลหิต ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนในตาราง

หมูโลหิต จะปรากฏเครื่องมือ “ ” ตามรูปท่ี 2-24 แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
 

 
รูปท่ี 2-29 แสดงการเขาบันทึกหมูโลหิต 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกหมูโลหิต ตามรูปท่ี 2-30 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-30 แสดงหนาบันทึกหมูโลหิต 

 
     เลือกหมูโลหิต ตัวอยาง “โอ”  
 

 
รูปท่ี 2-31 แสดงการเลือกหมูโลหิต 

 

     คลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-31 
 

 
รูปท่ี 2-32 แสดงการคลิกปุมบันทึก 

 
    ผลจะปรากฏหมูโลหิตท่ีหนาหลักของเมนู “หมูโลหิต” ตามรูปท่ี 2-32 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-33 แสดงผลการบันทึกหมูโลหิต 

 
   รายการท่ี 4 ช่ือ – นามสกุล บิดา 
    การบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล บิดา ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-34 ใหคลิกเมนู “ชื่อ – นามสกุล บิดา” 
 

 
รูปท่ี 2-34 แสดงการเลือกเมนู “ชื่อ – นามสกุล บิดา” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล บิดา” ตามรูปท่ี 2-35 
 

 
รูปท่ี 2-35 แสดงหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล บิดา” 

 
     การบันทึก ชื่อ – นามสกุล บิดา ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบน

ในตารางชื่อ – นามสกุล บิดา ตามรูปท่ี 2-36 จะปรากฏเครื่องมือ “ ”แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-36 แสดงการเขาบันทึก ชื่อ – นามสกุล บิดา 

 
    ผลปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา จากนั้นใหทําการคลิก

ท่ีเครื่องมือ “ ” เพ่ือทําการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล บิดา 
 

 
รูปท่ี 2-37 แสดงหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา 

 
    ผลจะปรากฏหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล บิดา 
 

 
รูปท่ี 2-38 แสดงหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล บิดา 

 
    ใหบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล บิดา ดังนี้ 
      ระบุเลือกคํานําหนา ตัวอยาง “รอยตํารวจเอก ร.ต.อ.” 
      กรอกขอมูลชื่อ ตัวอยาง “สมโชติ” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

      กรอกขอมูลนามสกุล ตัวอยาง “อุดมสุข” 
     เม่ือกรอกขอมูลบิดาสมบูรณแลวจากนั้นคลิกท่ีปุม 

“ ” ตามรูปท่ี 2-39 
 

 
รูปท่ี 2-39 แสดงการบันทึก ชื่อ – นามสกุล บิดา 

 
    ผลจะปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา จากนั้นใหทําการ
กําหนดการแสดงผล ดังนี้ 
     คลิกการแสดงผลชื่อ-นามสกุล บิดา “ ”  
     คลิกปุมบันทึกการเรียงลําดับการแสดงผล 

“ ” ตามรูปท่ี 2-40 
 
 

 
รูปท่ี 2-40 แสดงการกําหนดการแสดงผลชื่อ-นามสุกล บิดา 

 

    จากนั้นใหคลิกปดหนาแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล บิดา “ ” 
ผลจะปรากฏขอมูล ชื่อ–นามสกุล บิดา ท่ีหนาหลักของเมนู “ชื่อ – นามสกุล บิดา” ตามรูปท่ี 2-41 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-41 แสดงผลการบันทึก ชื่อ – นามสกุล บิดา 

 
   รายการท่ี 5 ช่ือ – นามสกุล มารดา 
    การบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล มารดา ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-42 ใหคลิกเมนู “ชื่อ – นามสกุล มารดา” 
 

 
รูปท่ี 2-42 แสดงการเลือกเมนู “ชื่อ – นามสกุล มารดา” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล มารดา” ตามรูปท่ี 2-43 
 

 
รูปท่ี 2-43 แสดงหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล มารดา” 

 
     การบันทึก ชื่อ – นามสกุล มารดา ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือ

ดานบนในตารางชื่อ – นามสกุล มารดา ตามรูปท่ี 2-44 จะปรากฏเครื่องมือ “ ”แลวใหคลิกท่ี 

“ ” หนึ่งครั้ง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 

 
รูปท่ี 2-44 แสดงการเขาบันทึก ชื่อ – นามสกุล มารดา 

 
    ผลปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มารดา จากนั้นใหทําการ

คลิกท่ีเครื่องมือ “ ” เพ่ือทําการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล มารดา 
 

 
รูปท่ี 2-45 แสดงหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มารดา 

 
    ผลจะปรากฏหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล มารดา 
 

 
รูปท่ี 2-46 แสดงหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล มารดา 

 
    ใหบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล มารดา ดังนี้ 
      ระบุเลือกคํานําหนา ตัวอยาง “นาง” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

      กรอกขอมูลชื่อ ตัวอยาง “มธุรส” 
      กรอกขอมูลนามสกุล ตัวอยาง “อุดมสุข” 
     เม่ือกรอกขอมูลบิดาสมบูรณแลวจากนั้นคลิกท่ีปุม 

“ ” ตามรูปท่ี 2-47 
 

 
รูปท่ี 2-47 แสดงการบันทึก ชื่อ – นามสกุล มารดา 

 
    ผลจะปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มารดา จากนั้นใหทําการ
กําหนดการแสดงผล ดังนี้ 
     คลิกการแสดงผลชื่อ-นามสกุล มารดา “ ”  
     คลิกปุมบันทึกการเรียงลําดับการแสดงผล 

“ ” ตามรูปท่ี 2-48 
 

 
รูปท่ี 2-48 แสดงการกําหนดการแสดงผลชื่อ-นามสุกล มารดา 

 

   จากนั้นใหคลิกปดหนาแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล มารดา “ ” ผลจะ
ปรากฏขอมูล ชื่อ–นามสกุล มารดา ท่ีหนาหลักของเมนู “ชื่อ – นามสกุล มารดา” ตามรูปท่ี 2-49 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-49 แสดงผลการบันทึก ชื่อ – นามสกุล มารดา 

 
   รายการท่ี 6 ช่ือ – นามสกุล คูสมรส 
    การบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล คูสมรส ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-50 ใหคลิกเมนู “ชื่อ – นามสกุล คูสมรส” 
 

 
รูปท่ี 2-50 แสดงการเลือกเมนู “ชื่อ – นามสกุล คูสมรส” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล คูสมรส” ตามรูปท่ี 2-51 
 

 
รูปท่ี 2-51 แสดงหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล คูสมรส” 

 
     การบันทึก ชื่อ – นามสกุล คูสมรส ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือ

ดานบนในตารางชื่อ – นามสกุล คูสมรส ตามรูปท่ี 2-52 จะปรากฏเครื่องมือ “ ”แลวใหคลิกท่ี 

“ ” หนึ่งครั้ง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 

 
รูปท่ี 2-52 แสดงการเขาบันทึก ชื่อ – นามสกุล คูสมรส 

 
    ผลปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คูสมรส จากนั้นใหทําการ

คลิกท่ีเครื่องมือ “ ” เพ่ือทําการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล คูสมรส 
 

 
รูปท่ี 2-53 แสดงหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คูสมรส 

 
    ผลจะปรากฏหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล คูสมรส 
 

 
รูปท่ี 2-54 แสดงหนาจอการเพ่ิมชื่อ-นามสกุล คูสมรส 

 
    ใหบันทึกขอมูล ชื่อ – นามสกุล คูสมรส ดังนี้ 
      ระบุเลือกคํานําหนา ตัวอยาง “นาง” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

      กรอกขอมูลชื่อ ตัวอยาง “รุงรวี” 
      กรอกขอมูลนามสกุล ตัวอยาง “ศรีสุข” 
     เม่ือกรอกขอมูลบิดาสมบูรณแลวจากนั้นคลิกท่ีปุม 

“ ” ตามรูปท่ี 2-55 
 

 
รูปท่ี 2-55 แสดงการบันทึก ชื่อ – นามสกุล คูสมรส 

 
    ผลจะปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คูสมรส จากนั้นใหทําการ
กําหนดการแสดงผล ดังนี้ 
     คลิกการแสดงผลชื่อ-นามสกุล คูสมรส “ ”  
     คลิกปุมบันทึกการเรียงลําดับการแสดงผล 

“ ” ตามรูปท่ี 2-56 
 

 
รูปท่ี 2-56 แสดงการกําหนดการแสดงผลชื่อ-นามสุกล คูสมรส 

 

   จากนั้นใหคลิกปดหนาแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล คูสมรส “ ” ผลจะ
ปรากฏขอมูล ชื่อ–นามสกุล คูสมรส ท่ีหนาหลักของเมนู “ชื่อ – นามสกุล คูสมรส” ตามรูปท่ี 2-57 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-57 แสดงผลการบันทึก ชื่อ – นามสกุล คูสมรส 

 
   รายการท่ี 7 วันบรรจ ุ
    การบันทึกขอมูล วันบรรจุ ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-58 ใหคลิกเมนู “วันบรรจุ” 
 

 
รูปท่ี 2-58 แสดงการเลือกเมนู “วันบรรจุ” 

  
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “วันบรรจุ” ตามรูปท่ี 2-59 
 

 
รูปท่ี 2-59 แสดงหนาหลักเมนู “วันบรรจุ” 

 
     การบันทึกวันบรรจุ ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนในตาราง

วันบรรจุ ตามรูปท่ี 2-60 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-60 แสดงการเขาบันทึกวันบรรจุ 

 
     ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกวันบรรจุตามรูปท่ี 2-61 ใหคลิกท่ีปุม 
“ ” 
 

 
รูปท่ี 2-61 แสดงหนาตางบันทึกวันบรรจุ 

 
    ใหบันทึกขอมูลวันบรรจุ ดังนี้ 
      ระบุเลือกป พ.ศ. ตัวอยาง “2552” 
      ระบุเลือกเดือน ตัวอยาง “สิงหาคม” 
      ระบุเลือกวัน ตัวอยาง “25” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-62 แสดงปฏิทินระบุวันบรรจุ 

 

     คลิกท่ีปุม “ ”จากนั้นใหคลิกปดหนาบันทึก “ ” ตาม
รูปท่ี 2-63 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-63 แสดงวันบรรจุในหนาบันทึกขอมูลวันบรรจุ 

   
    ผลจะปรากฏขอมูลวันบรรจุ ท่ีหนาหลักเมนู “วันบรรจุ” ตามรูปท่ี 2-64 
 

 
รูปท่ี 2-64 แสดงผลการบันทึกวันบรรจุ 

 
   รายการท่ี 8 วันครบเกษียณอายุ 
    การบันทึกขอมูลวันครบเกษียณอายุ ระบบจะทําการคํานวณใหโดย
อัตโนมัติซ่ึงการนับอายุครบหกสิบปบริบูรณ โดยใช พ.ศ.เกิดบวกดวย 60 ยกเวนผูท่ีเกิดในเดือน
มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม กอนป พ.ศ. 2484 ใหใช พ.ศ. เกิดบวกดวย 61 และตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2538 ใหนับตามมาตรา 16 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยซ่ึงตรวจชําระใหม และใชบังคับอยูในปจจุบัน ซ่ึงบัญญัติวา การนับอายุของบุคคลใหเริ่ม
นับตั้งแตวันเกิด ฯลฯ เชนผูท่ีเกิดวันท่ี 2 ตุลาคม 2526 จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2586 และวันครบเกษียณอายุวันท่ี 30 กันยายน 2587 โดยผูใชสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของวันครบเกษียณอายุดังนี้ 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-65 ใหคลิกท่ีเมนู “วันครบเกษียณอายุ”  
 

 
รูปท่ี 2-65 แสดงการเลือกเมนู “วันครบเกษียณอายุ” 

 
    ผลจะปรากฏขอมูล “วันครบเกษียณอายุ” ตามรูปท่ี 2-66 
 

 
รูปท่ี 2-66 แสดงขอมูลวันครบเกษียณอายุ 

 
    หมายเหตุ หากระบบแสดงวันครบเกษียณอายุไม ถูกตองใหกลับไป
ตรวจสอบขอมูล วัน เดือน ปเกิดวาไดบันทึกถูกตองหรือไม 
 
   รายการท่ี 9 ท่ีอยู 
    การบันทึกท่ีอยู ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     เลือก “ ”ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-67 ใหคลิกท่ีเมนู “ท่ีอยูปจจุบัน” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-67 แสดงการเลือกเมนู “ท่ีอยู” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ท่ีอยู” ตามรูปท่ี 2-68 
 

 
รูปท่ี 2-68 แสดงหนาหลักเมนู “ท่ีอยู” 

 
     การบันทึกท่ีอยู ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนในชองท่ีอยู 

ตามรูปท่ี 2-69 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” ใหคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ”  
 

 
รูปท่ี 2-69 แสดงการเขาบันทึก ท่ีอยู 

 
    ผลปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนท่ีอยูจากนั้นใหทําการคลิกท่ีเครื่องมือ 

“ ” เพ่ือทําการเพ่ิมท่ีอยู 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-70 แสดงหนาประวัติการเปลี่ยนท่ีอยู 

 
    ผลจะปรากฏหนาจอการเพ่ิมท่ีอยู 
 

 
รูปท่ี 2-71 แสดงหนาจอการเพ่ิมท่ีอยู 

 
     ใหบันทึกขอมูลท่ีอยู ดังนี้ 
     - เลือกขอมูลจังหวัด ตัวอยาง “จังหวัดสิงหบุรี” 
     - เลือกขอมูลเขต/อําเภอ ตัวอยาง “อําเภออินทรบุรี” 
     - เลือกขอมูลแขวง/ตําบล ตัวอยาง “ตําบลทับยา” 
     - กรอกขอมูลท่ีอยูบานเลขท่ี ตัวอยาง “50/1”  
     - กรอกขอมูลหมูท่ี ตัวอยาง “1” 
     - กรอกขอมูลตรอกหรือซอย หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
     - กรอกขอมูลถนน หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
     - กรอกขอมูลรหัสไปรษณีย ตัวอยาง “16110” 
     - กรอกขอมูลโทรศัพทบาน หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
    - กรอกขอมูลโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตัวอยาง “0869000183” 

 เม่ือกรอกขอมูลท่ีอยูสมบูรณแลว จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 
2-72 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    หมายเหตุ หลักจากบันทึกแลวขอมูลท่ีอยูท่ีเวนวางไวระบบจะทําการใส
ยัติภังค “-”  
 

 
รูปท่ี 2-72 แสดงการบันทึกท่ีอยู 

 
    ผลจะปรากฏหนาประวัติการเปลี่ยนท่ีอยู จากนั้นใหทําการกําหนดการ
แสดงผล ดังนี้ 
     คลิกการแสดงผลท่ีอยู “ ”  
     คลิกปุมบันทึกการเรียงลําดับการแสดงผล 

“ ” ตามรูปท่ี 2-73 
 
 

 
รูปท่ี 2-73 แสดงการกําหนดการแสดงผลท่ีอยู 

 

    จากนั้นใหคลิกปดหนาแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู “ ” ผลจะปรากฏ
ขอมูลท่ีอยู ท่ีหนาหลักของเมนู “ท่ีอยู” ตามรูปท่ี 2-74 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-74 แสดงผลการบันทึกท่ีอยู 

 
   รายการท่ี 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    การบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

    เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนูตามรูปท่ี 2-
75 ใหคลิกท่ีเมนู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
 

 
รูปท่ี 2-75 แสดงการเลือกเมนู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ตามรูปท่ี 2-76 
 

 
รูปท่ี 2-76 แสดงหนาหลักเมนู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 

 
     การบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุม

ขวามือดานบน ในชองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามรูปท่ี 2-77 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลว

ใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทรก
ดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 



 

2- 37 
 
** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-77 แสดงการเขาบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามรูปท่ี 2-
78 
 

 
รูปท่ี 2-78 แสดงหนาตางบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
    ใหบันทึกขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
      กรอกขอมูลประเภท ตัวอยาง “ครู” 
      กรอกขอมูลเลขท่ี ตัวอยาง “53109000226529” 
      เลือกขอมูลวันหมดอายุ ตัวอยาง “29 มิถุนายน 2558” 
      กรอกขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสมบูรณแลว จากนั้น
คลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-79 
 

 
รูปท่ี 2-79 แสดงการกรอกขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีหนาหลักเมนู ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตามรูปท่ี 2-80 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-80 แสดงหนาหลักเมนู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 

 
   รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษา 
    การบันทึกขอมูลประวัติการศึกษา ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-81 ใหคลิกท่ีเมนู “ประวัติการศึกษา” 
 

 
รูปท่ี 2-81 แสดงการเลือกเมนู “ประวัติการศึกษา” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ประวัติการศึกษา” ตามรูปท่ี 2-82 
 

 
รูปท่ี 2-82 หนาหลักเมนู “ประวัติการศึกษา” 

 
     การบันทึกประวัติการศึกษา ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบน 

ในชองประวัติการศึกษา ตามรูปท่ี 2-83 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

“ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลประวัติการศึกษาแทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของ
บรรทัด 
    หมายเหตุ ในท่ีนี้จะยกตัวอยางการบันทึกขอมูลระดับประถมศึกษา สวน
การบันทึกขอมูลประวัติการศึกษาระดับอ่ืนๆ ใหผูใชปฏิบัติคลายๆ กับระดับประถมศึกษา 
     

 
รูปท่ี 2-83 แสดงการเขาบันทึกประวัติการศึกษา 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลประวัติการศึกษา ตามรูปท่ี 2-84 
 

 
รูปท่ี 2-84 แสดงหนาตางบันทึกประวัติการศึกษา 

 
     ใหบันทึกขอมูลประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาและวุฒิท่ีไดรับ 
ดังนี้ 
     - เลือกขอมูลประเภทการศึกษา ตัวอยาง “ประถมศึกษา” 
     - เลือกขอมูลตั้งแต-ถึง (เดือนป) 
      ตั้งแต  ตัวอยาง “พฤษภาคม” “2532” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

      ถึง ตัวอยาง “มีนาคม” “2538” 
     - กรอกขอมูลสถานศึกษา ตัวอยาง “ร.ร.วัดศรีสําราญ” 
     - กรอกขอมูลวุฒิการศึกษา ตัวอยาง “ประถมศึกษาปท่ี 6” 
     จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-85 
 

 
รูปท่ี 2-85 แสดงการกรอกขอมูลประวัติการศึกษา 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลประวัติการศึกษาท่ีหนาหลักเมนู ประวัติการศึกษา ตาม
รูปท่ี 2-86 
 

 
รูปท่ี 2-86 แสดงหนาหลักเมนู “ประวัติการศึกษา” 

 
   รายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน 
    การบันทึกตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน ใหผูใช ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนู
ตามรูปท่ี 2-87 ใหคลิกท่ีเมนู “ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน” 
 

 
รูปท่ี 2-87 แสดงการเลือกเมนู “ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน” ตาม
รูปท่ี 2-88 
 

 
รูปท่ี 2-88 แสดงหนาหลักเมนู “ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน” 

 
     การบันทึกตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน ใหนําเมาสไปวางท่ี
ชองวางมุมขวามือดานบน ในชองตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน ตามรูปท่ี 2-89 จะปรากฏ

เครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลตําแหนง 
วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน แทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
    หมายเหตุ ในท่ีนี้จะยกตัวอยางการบันทึกขอมูลขาราชการครู ตําแหนงครู
ผูชวย อันดับครูผูชวย สวนการบันทึกขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง และ
อันดับ/ระดับอ่ืนๆ ใหผูใชปฏิบัติคลายๆ กับตําแหนงครูผูชวย อันดับครูผูชวย 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

     

 
รูปท่ี 2-89 แสดงการเขาบันทึกตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน
ตามรูปท่ี 2-90 
 

 
รูปท่ี 2-90 แสดงหนาตางบันทึกตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน 

 
     ใหบันทึกขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

ดังนี้ 
 - เลือกวัน เดือน ป (มีผล ณ) โดยคลิกท่ีปุม “ ”  

   ผลจะปรากฏเปนปฏิทินแลวใหเลือกป พ.ศ. 2554 เดือน 
สิงหาคม วันท่ี 25 ตามรูปท่ี 2-91 
 

 
รูปท่ี 2-91 แสดงการเลือกวัน เดือน ป (มีผล ณ) 

 
    - เลือกสายงาน ตัวอยาง “สายงานการสอน” 
    - เลือกตําแหนง ตัวอยาง “ครูผูชวย” 
    - กรอกขอมูลอันดับ/ระดับ ตัวอยาง “ครูผูชวย” 
    - กรอกขอมูลตําแหนงประเภท หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
    - กรอกขอมูลเลขท่ีตําแหนง ตัวอยาง “5600” 
    - กรอกขอมูลตําแหนง/สวนราชการ/หนวยงานการศึกษา ตัวอยาง 
“ครูผูชวย ร.ร.วัดนอย อ.อินทรบุรี สพป.สิงหบุรี (บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย)” 
   - กรอกขอมูลอัตราเงินเดือน ตัวอยาง “7340” 
    - กรอกขอมูลเงินวิทยฐานะ/คาตอบแทน/เงิน พตก. หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
    - กรอกเลขท่ีคําสั่ง ตัวอยาง “คําสั่ง ร.ร.วัดนอย ท่ี 90/2554” 
     ตัวอยางการกรอกเลขท่ีคําสั่ง 
      บรรทัดแรก “คําสั่ง ร.ร.วัดนอย ท่ี 90/2554”  
     บรรทัดท่ีสอง “90” / “2554” 
 

 
รูปท่ี 2-92 แสดงการกรอกเลขท่ีตําแหนง 

 
 - เลือกวันท่ี (เอกสารอางอิง) โดยคลิกท่ีปุม “ ”ผลจะปรากฏเปน

ปฏิทินแลวใหเลือกป พ.ศ. 2554 เดือน สิงหาคม วันท่ี 25 ตามรูปท่ี 2-93 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-93 แสดงการเลือกวันท่ี (เอกสารอางอิง) 

      
   เม่ือกรอกขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน สมบูรณแลว จากนั้นคลิกท่ี
ปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-94 
    หมายเหตุ การกรอกขอมูลอัตราเงินเดือนไมตองใสเครื่องหมายจุลภาค “,” 
เพราะเม่ือกรอกขอมูลเงินเดือนเกิน 3 ตําแหนงระบบจะใส “,” ใหโดยอัตโนมัติ 
 

 
รูปท่ี 2-94 แสดงการกรอกขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน ท่ีหนาหลักเมนู 
ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน ตามรูปท่ี 2-95 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-95 แสดงหนาหลักเมนู “ตําแหนง วิทยฐานะ และอัตราเงินเดือน” 

 
    กรณี Update ขอมูลเล่ือนเงินเดือนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
     - เจาหนาท่ีเจาหนาท่ีงานบําเหน็จความชอบดําเนินการตาม
กระบวนการเลื่อนเงินเดือนแตละรอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหครบทุกกระบวนการจนถึงข้ันตอน
การออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และบัญชีแนบทายคําสั่งใหครบทุกหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   - เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติทําการคลิกประมวลผลการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และบัญชีแนบทายของแตละหนวยงานเพ่ือประมวลผลเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส และขอมูลผลการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบระบบจะนํามาแสดงไวท่ีบรรทัด
สุดทายของขอมูลตําแหนงและอัตราเงินเดือน ตามตัวอยางรูปท่ี 2-96 
 

 
รูปท่ี 2-96 แสดงผลการประมวลขอมูล Update ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

   รายการท่ี 13 ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 
    การบันทึกประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ใหผูใชดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 
    เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนูตามรูปท่ี 
2-97 ใหคลิกท่ีเมนู “ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย” 
 

 
รูปท่ี 2-97 แสดงการเลือกเมนู “ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย” 
ตามรูปท่ี 2-98 

 

 

รูปท่ี 2-98 แสดงหนาหลักเมนู “ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย” 
 
     การบันทึกประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ใหนําเมาสไปวางท่ี
ชองวางมุมขวามือดานบน ในชองประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ตามรูปท่ี 2-99 จะปรากฏ

เครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลประวัติ
การฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัยแทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-99 แสดงการเขาบันทึกประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 
ตามรูปท่ี 2-100 
 

 
รูปท่ี 2-100 แสดงหนาตางบันทึกประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

 
     ใหบันทึกขอมูลประวัติการฝกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ดังนี้ 
     - เลือกขอมูลตั้งแต – ถึง (เดือน ป) ตัวอยาง วันท่ีเริ่ม “1 เมษายน 

2555” ถึงวันท่ี “2 เมษายน 2555” โดยคลิกท่ีชองกรอกขอมูล “ ” จะ
ปรากฏปฏิทิน ตามรูปท่ี 2-101 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-101 แสดงการเลือกวันท่ีประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

 
     - กรอกขอมูลประกาศนียบัตร/หลักสูตร ตั วอย า ง 
ประกาศนียบัตร/หลักสูตร “พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและ
เลื่อนวิทยฐานะครู ชํานาญการพิเศษ” 
     - กรอกขอมูลสถานท่ี ตัวอยาง สถานท่ี “โรงเรียนศรีพฤทธาลัย
ราชภัฏสัมมนาคาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)” 
     - กรอกขอมูลหนวยงานท่ีจัด ตัวอยาง หนวยงานท่ีจัด “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ” 
    เม่ือกรอกขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัยสมบูรณแลว จากนั้น
คลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-102 
 

 
รูปท่ี 2-102 แสดงการกรอกขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ท่ีหนาหลัก
เมนู ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ตามรูปท่ี 2-103 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-103 แสดงหนาหลักเมนู “ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย” 

 
   รายการท่ี 14 ประวัติการดูงาน 
    การบันทึกประวัติการดูงาน ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     ใชเมาสไปวางท่ี “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะ
ปรากฏเมนูตามรูปท่ี 2-104 ใหคลิกท่ีเมนู “ประวัติการดูงาน”  
 

 

รูปท่ี 2-104 แสดงการเลือกเมนู “ประวัติการดูงาน” 
 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ประวัติการดูงาน” ตามรูปท่ี 2-105 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-105 แสดงหนาหลักเมนู “ประวัติการดูงาน” 

 
     การบันทึกประวัติการดูงาน ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบน 

ในชองประวัติการดูงาน ตามรูปท่ี 2-106 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ 

“ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลประวัติการดูงานแทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของ
บรรทัด 
     

 
รูปท่ี 2-106 แสดงการเขาบันทึกประวัติการดูงาน 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลประวัติการดูงาน ตามรูปท่ี 2-107 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-107 แสดงหนาตางบันทึกประวัติการดูงาน 

 
     ใหบันทึกขอมูลประวัติการดูงานดังนี้ 
     - เลือกขอมูลตั้งแต – ถึง (เดือน ป) ตัวอยาง วันท่ีเริ่ม “29 
พฤษภาคม 2555” ถึงวันท่ี  “29 พฤษภาคม 2555” โดยคลิกท่ีชองกรอกขอมูล 

“ ” จะปรากฏปฏิทิน ตามรูปท่ี 2-108 
 

 
รูปท่ี 2-108 แสดงการเลือกวันท่ีประวัติการดูงาน 

 
     - กรอกขอมูลสถานท่ี (ในประเทศ/ตางประเทศ) ตัวอยาง “สพป.
เชียงใหม เขต 1” 
     - กรอกหมายเหตุ ตัวอยาง หมายเหตุ “ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ (29 – 31 พ.ค. 2555 จํานวน 3 วัน)” 
    เ ม่ือกรอกขอมูลประวัติการดู งานสมบู รณแล ว  จากนั้ นคลิก ท่ีปุ ม 
“ ” ตามรูปท่ี 2-109 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-109 แสดงการกรอกขอมูลประวัติการดูงาน 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลประวัติการดูงานท่ีหนาหลักเมนู ประวัติการดูงาน ตาม
รูปท่ี 2-110 
 

 
รูปท่ี 2-110 แสดงหนาหลักเมนู “ประวัติการดูงาน” 

 
   รายการท่ี 15 ความสามารถพิเศษ 
    การบันทึกความสามารถพิเศษ ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
     ใชเมาสไปวางท่ี “ ”ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะ
ปรากฏเมนูตามรูปท่ี 2-111 ใหคลิกท่ีเมนู “ความสามารถพิเศษ”  
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-111 แสดงการเลือกเมนู “ความสามารถพิเศษ” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ความสามารถพิเศษ” ตามรูปท่ี 2-112 

 

 

รูปท่ี 2-112 แสดงหนาหลักเมนู “ความสามารถพิเศษ” 
 
     การบันทึกความสามารถพิเศษ ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือ

ดานบน ในชองความสามารถพิเศษ ตามรูปท่ี 2-113 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี 

“ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลความสามารถพิเศษแทรกดานบนของบรรทัด 
หรือดานลางของบรรทัด 
    หมายเหตุ ในท่ีนี้ยกตัวอยางการบันทึกความสามารถพิเศษดาน “ภาษา” 
สําหรับการบันทึกความสามารถพิเศษในดานตางๆ ใหผูใชทําการบันทึกเหมือกับความสามารถพิเศษ
ดาน “ภาษา” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-113 แสดงการเขาบันทึกความสามารถพิเศษ 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลความสามารถพิเศษ ตามรูปท่ี 2-114 
 

 
รูปท่ี 2-114 แสดงหนาตางบันทึกความสามารถพิเศษ 

 
     ใหบันทึกขอมูลความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
     - กรอกขอมูลรายละเอียด ตัวอยาง “มีทักษะในการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษาญี่ปุน” 
     - กรอกขอมูลหมายเหตุ หากไมมีขอมูลใหเวนวางไว 
    เ ม่ือกรอกขอมูลประวัติการดู งานสมบู รณแล ว  จากนั้ นคลิก ท่ีปุ ม 
“ ” ตามรูปท่ี 2-115 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-115 แสดงการกรอกขอมูลความสามารถพิเศษ 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลความสามารถพิเศษท่ีหนาหลักเมนู ความสามารถพิเศษ
ตามรูปท่ี 2-116 
 

 
รูปท่ี 2-116 แสดงหนาหลักเมนู “ความสามารถพิเศษ” 

 
   รายการท่ี 16 การปฏบัิติราชการพิเศษ 
    การบันทึกการปฏิบัติราชการพิเศษ ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
    เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนูตามรูปท่ี 
2-117 ใหคลิกท่ีเมนู “การปฏิบัติราชการพิเศษ” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-117 แสดงการเลือกเมนู “การปฏิบัติราชการพิเศษ” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “การปฏิบัติราชการพิเศษ” ตามรูปท่ี 2-118 
 

 
รูปท่ี 2-118 แสดงหนาหลักเมนู “การปฏิบัติราชการพิเศษ” 

 
     การบันทึกการปฏิบัติราชการพิเศษ ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือ

ดานบน ในชองการปฏิบัติราชการพิเศษ ตามรูปท่ี 2-119 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิก

ท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษแทรกดานบนของ
บรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-119 แสดงการเขาบันทึกการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ ตามรูปท่ี 2-
120 
 

 
รูปท่ี 2-120 แสดงหนาตางบันทึกการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 
     ใหบันทึกขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษดังนี้ 
     - เลือกขอมูลตั้งแต – ถึง (เดือน ป) ตัวอยาง วันท่ีเริ่ม “23 
ก ุมภาพ ันธ  2534” ถึงวัน ท่ี “2 พฤษภาคม 2534” โดยคลิก ท่ีชองกรอกขอมูล 

“ ” จะปรากฏปฏิทิน ตามรูปท่ี 2-121 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

     

 
รูปท่ี 2-121 แสดงการเลือกวันท่ีการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 
     - กรอกขอมูลรายละเอียด ตัวอยาง “ไดประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในเขตประกาศใชกฎอัยการศึก เขตอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ ถึง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 มีวันลาปวย – วัน ลากิจ – วัน ขาดราชการ – วัน คงเหลือวันปฏิบัติราชการ 0 
ป 2 เดือน 8 วัน” 
     - กรอกขอมูลเอกสารอางอิง ตัวอยาง “1. คําสั่งท่ี 19/2534 ลว. 31 ม.ค. 
2534, 2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับท่ี ๔ เรื่องการใชกฎอัยการศึก
ราชอาณาจักร ลว. 23 ก.พ. 2534” 
 
    เม่ือกรอกขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษสมบูรณแลว จากนั้นคลิกท่ีปุม  
“ ” ตามรูปท่ี 2-122 
 

 
รูปท่ี 2-122 แสดงการกรอกขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษท่ีหนาหลักเมนู การปฏิบัติ
ราชการพิเศษ ตามรูปท่ี 2-123 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-123 แสดงหนาหลักเมนู “การปฏิบัติราชการพิเศษ” 

 
   รายการท่ี 17 การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน 
    การบันทึกการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ใหผูใช ดําเนินการ 
ตามลําดับดังนี้ 
    เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนูตามรูป
ท่ี 2-107 ใหคลิกท่ีเมนู “การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน” 
 

 
รูปท่ี 2-124 แสดงการเลือกเมนู “การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน” ตาม
รูปท่ี 2-125 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-125 แสดงหนาหลักเมนู “การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน” 

 
     การบันทึกการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ใหนําเมาสไปวางท่ี
ชองวางมุมขวามือดานบน ในชองการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ตามรูปท่ี 2-126 จะ

ปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูล
การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน แทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
 

 
รูปท่ี 2-126 แสดงการเขาบันทึกการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลาง
มลทิน ตามรูปท่ี 2-127 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-127 แสดงหนาตางบันทึกการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน 

 
     ใหบันทึกขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ดังนี้ 
     - ระบุเลือกขอมูลป พ.ศ. ตัวอยาง “2554” 
     - กรอกขอมูลสถานโทษ ตัวอยาง “ภาคทัณฑ” 
     - กรอกขอมูลลักษณะความผิด ตัวอยาง “ละท้ิงหนาท่ีราชการ 2 วัน 

(3-4 ม.ค. 2554)” 
     - กรอกขอมูลเอกสารอางอิง ตัวอยาง “คําสั่ง รร.อนุบาล เชียงใหม 
 ท่ี 1/2554 ลว. 14 ก.พ. 2554” 
     - กรอกขอมูลหมายเหตุ ตัวอยาง “ประพฤติผิดทางวินัย” 
 
    เม่ือกรอกขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทินสมบูรณแลว 
จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-128 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-128 แสดงการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ท่ีหนาหลัก
เมนู การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ตามรูปท่ี 2-129 
 

 
รูปท่ี 2-129 แสดงหนาหลักเมนู “การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน” 

 
   รายการท่ี 18 วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎ
อัยการศึก 
    การบันทึกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีประกาศใชกฎอัยการ
ศึกใหผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
    เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏเมนูตามรูป
ท่ี 2-113 ใหคลิกท่ีเมนู “วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก” 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-130 แสดงการเลือกเมนูวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการ

ศึก 
 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการ
ประกาศใช กฎอัยการศึก” ตามรูปท่ี 2-131 
 

 
รูปท่ี 2-131 แสดงหนาหลักเมนูวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการ 

 
     การบันทึกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎ
อัยการศึก ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบน ในชองวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีได

มีการประกาศใชกฎอัยการศึก ตามรูปท่ี 2-132 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี 

“ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกแทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-132 แสดงการเขาบันทึกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการ

ศึก 
 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีได
มีการประกาศใชกฎอัยการศึก ตามรูปท่ี 2-133 
 

 
รูปท่ี 2-133 แสดงหนาตางบันทึกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการ

ศึก 
 
     ใหบันทึกขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช 
กฎอัยการศึก ดังนี้   
     - เลือกขอมูลตั้งแต – ถึง (เดือน ป) ตัวอยาง วันท่ีเริ่ม “23 
ก ุมภาพ ันธ  2534” ถึงวัน ท่ี “2 พฤษภาคม 2534” โดยคลิก ท่ีชองกรอกขอมูล 

“ ” จะปรากฏปฏิทิน ตามรูปท่ี 2-134 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

     

 
รูปท่ี 2-134 แสดงการเลือกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช กฎอัยการศึก 

 
     - กรอกขอมูลรายการ ตัวอยาง “ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพิมพดีด 2 
สปอ.น้ํายืน อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี” 
     - กรอกขอมูลเอกสารอางอิง ตัวอยาง เอกสารอางอิง “1. คําสั่งท่ี
19/2534 ลว. 31 ม.ค. 34 , 2.ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เรื่องการใชกฎ
อัยการศึกราชอาณาจักร ลว. 23ก.พ. 2534” 
 
    เม่ือกรอกขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช                                  
กฎอัยการศึกสมบูรณแลว จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-135 
 

 
รูปท่ี 2-135 แสดงการกรอกวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช                              

กฎอัยการศึก 
 
    ผลจะปรากฏขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช                                  
กฎ อัยการ ศึก ท่ีหน าหลัก เมนู  วันท่ี ไดประจํ าปฏิบั ติหน าท่ีอยู ในเขตท่ี ได มีการประกาศใช                               
กฎอัยการศึก ตามรูปท่ี 2-136 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-136 แสดงหนาหลักเมนู “วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช                               

กฎอัยการศึก” 
 
   รายการท่ี 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 
    การบันทึกเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ใหผูใชดําเนินการตามลําดับ 
ดังนี้ 
     เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะปรากฏ
เมนูตามรูปท่ี 2-137 ใหคลิกท่ีเมนู “เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา” 
 

 
รูปท่ี 2-137 แสดงการเลือกเมนูเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา” ตามรูปท่ี 
2-138 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-138 แสดงหนาหลักเมนูเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 

 
     การบันทึกเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ใหนําเมาสไปวางท่ี
ชองวางมุมขวามือดานบน ในชองเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ตามรูปท่ี 2-139 จะปรากฏ

เครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง เพ่ือทําการบันทึกขอมูล
เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา แทรกดานบนของบรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
 

 
รูปท่ี 2-139 แสดงการเขาบันทึกเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ตาม
รูปท่ี 2-140 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-140 แสดงหนาตางบันทึกเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 

 
     ใหบันทึกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ดังนี้ 
    - ระบุเลือกขอมูลวันท่ีไดรับ โดยคลิกท่ีปุม “ ” จะปรากฏเปน
ปฏิทิน แลวใหเลือกป 2553 เดือนธันวาคม วันท่ี 5 ตามรูปท่ี 2-141 
 

 
รูปท่ี 2-141 แสดงการเลือกวันท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 

 
     - ระบุเลือกขอมูลวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยคลิกท่ีปุม  
“ ” จะปรากฏ เปนปฏิทินแลวใหเลือกป 2554 เดือนธันวาคม วันท่ี 5 ตามรูปท่ี 2-142 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-142 แสดงการเลือกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 - เลือกขอมูลประเภทเครื่องราช ตัวอยาง “เครื่องราชอิสริยาภรณ อันมี

เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย” 
 - เลือกขอมูลประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ตัวอยาง “ตริ

ตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)” 
     - กรอกขอมูลลําดับท่ี ตัวอยาง “111” 
     - กรอกขอมูลเลมท่ี ตัวอยาง “98” 
     - กรอกขอมูลเลม ตัวอยาง “5” 
     - กรอกขอมูลตอนท่ี ตัวอยาง “206” 
     - กรอกขอมูลหนา ตัวอยาง “1098” 
    
    เม่ือกรอกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตราสมบูรณแลว จากนั้นคลิกท่ี
ปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-143 
 

 
รูปท่ี 2-143 แสดงการกรอกขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    ผลจะปรากฏขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ท่ีหนาหลักเมนู 
เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา และการลางมลทิน ตามรูปท่ี 2-144 
 

 
รูปท่ี 2-144 แสดงหนาหลักเมนู “เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา” 

 
    รายการท่ี 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
     การบันทึกจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) ให
ผูใชดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
      เลือก “ ” ท่ีแถบเมนูดานซายมือ จะ
ปรากฏเมนูตามรูปท่ี 2-145 ใหคลิกท่ีเมนู “จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/
วัน)” 
 

 
รูปท่ี 2-145 แสดงการเลือกเมนูจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

 
   ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/
วัน)” ตามรูปท่ี 2-146 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-146 แสดงหนาหลักเมนูจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

 
     การบันทึกจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) ให
นําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบน ในชองจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/

วัน) ตามรูปท่ี 2-147 จะปรากฏเครื่องมือ “ ” แลวใหคลิกท่ี “ ” หรือ “ ” หนึ่งครั้ง 
เพ่ือทําการบันทึกขอมูลจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) แทรกดานบนของ
บรรทัด หรือดานลางของบรรทัด 
 

 
รูปท่ี 2-147 แสดงการเขาบันทึกจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ 
มาสาย (ครั้ง/วัน) ตามรูปท่ี 2-148 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-148 แสดงหนาตางบันทึกจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

 
     ใหบันทึกขอมูลวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) ดังนี้ 

 - ระบุเลือกปงบประมาณ ตัวอยาง “2554” 
     - กรอกวันลาปวย ตัวอยาง “5 ” 
     - กรอกวันลากิจสวนตัว ตัวอยาง “3” 
     - กรอกวันลาไปศึกษา/ฝกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย/หรือดูงาน ตัวอยาง 
“0”  
     - หากในชองใดไมมีขอมูลใหกรอก “0”  
    เม่ือกรอกขอมูลวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย สมบูรณแลว 
จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” ตามรูปท่ี 2-149 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-149 วันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ท่ีหนาหลักเมนู 
วันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ตามรูปท่ี 2-150 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-150 แสดงหนาหลักเมนู “วันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย” 

 
 3. การแกไขและการเพ่ิมเติมรายการใน ก.ค.ศ.16 ระบบอิเล็กทรอนิกส 
  การแกไขและการเพ่ิมเติมรายการใน ก.ค.ศ. 16 ระบบอิเล็กทรอนิกส มี 20 รายการ
ดังตอไปนี้ 
 
 วิธีการแกไขและการเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส  
   ใหผูใชเขาใชงานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสโดยอางอิงจากกระบวนการเขา
สูระบบจากรูปท่ี 2-1 ถึง 2-3 หนา 2-2 ถึง 2-3 ใหเลือกเมนู “สืบคนขอมูล” ตามรูปท่ี 2-151 
 

 
รูปท่ี 2-151 แสดงการคลิกเลือกเมนู “สืบคนขอมูล” 

 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “สืบคนขอมูล” ตามรูปท่ี 2-152 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-152 แสดงหนาหลักการสืบคนขอมูล 

 
    จากนั้นใหพิมพชื่อ – นามสกุล หรือรหัสประจําตัวประชาชน หรือสถานศึกษา
หรือจะพิมพท้ังสามชองก็ได กรณีท่ีผูใชตองการท่ีจะคนหาขอมูลท่ีมีเง่ือนไขมากกวาท่ีแสดงใหกรอกใน
หนาจอใหทําการคลิก “คนหาอยางละเอียด” เม่ือผูใชกรอกขอมูลท่ีจะคนหาตามความตองการแลวใหคลิก

ปุม “ ”  ตามรูปท่ี 2-153 
 

 
รูปท่ี 2-153 แสดงการกรอกขอมูล ชื่อ-นามสกุล และคลิกปุม "คนหา" 

    
    ผลปรากฏขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทําการคนหา 

จากนั้นใหคลิกเครื่องมือ “ ” เพ่ือเขาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ.16 
ตามรูปท่ี 2-154 
 

 
รูปท่ี 2-154 แสดงผลลัพธการสืบคนขอมูล และคลิกเครื่องมือเขาระบบขอมูลทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ.16 
  

    ผลปรากฏหนาหลักขอมูลทะเบียนประวัติโดยยอ ใหคลิก “ ” ตามรูปท่ี 
2-155 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-155 แสดงหนาหลัก “ขอมูลสําคัญโดยยอ” 

 
    ผลปรากฏหนาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ.16 
ตามรูปท่ี 2-156 
 

 
รูปท่ี 2-156 แสดงหนาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส ก.ค.ศ.16 

 
    จากนั้นผูใชสามารถท่ีจะทําการแกไขขอมูลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหมวดรายการท่ีตองการ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 
   การแกไขและการเพ่ิมเติมรูปถาย 
    ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึกขอมูลรูปถาย หนาท่ี 2-11 ถึง 2-16 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

   รายการท่ี 1 ช่ือ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 
    กรณีแกไขขอมูลชื่อ - นามสกุล ใหดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

       เลือก “ ” จะปรากฏเมนูใหคลิกเลือกท่ี “ชื่อ – 
นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน” 

 

 

รูปท่ี 2-157 แสดงการเลือกเมนู “ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน” 
 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน” ตาม
รูปท่ี 2-158 
 

 
รูปท่ี 2-158 แสดงหนาหลักเมนู “ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน” 

 
     การแกไข ชื่อ – นามสกุล ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนใน

ตารางชื่อ – นามสกุล ตามรูปท่ี 2-159 จะปรากฏเครื่องมือ “ ”แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-159 แสดงการเขาแกไขชื่อ – นามสกุล 

 
    ผลจะปรากฏหนาตางแกไขชื่อ – นามสกุล ตามรูปท่ี 2-160 
 

 
รูปท่ี 2-160 แสดงหนาตางแกไขชื่อ – นามสกุล 

 
    ในท่ีนี้จะแกไข “คํานําหนาชื่อ” ของขอมูลชื่อ – นามสกุล ดังนี้ 
      แกไขคํานําหนา ตัวอยาง เดิม “นาย” เปลี่ยนเปน “วาท่ีรอย
ตรี” 
      จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ”  
     หมายเหตุ การแกไขชื่อ หรือชื่อสกุล ผูใชสามารถท่ีจะทําการแกไข
ไดโดยพิมพ ชื่อ หรือชื่อสกุลท่ีตองการแกไขแทนชื่อเดิมใหถูกตองแลว คลิกปุมบันทึก 
 

 
รูปท่ี 2-161 แสดงการแกไขชื่อ – นามสกุล 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    ผลการแกไขชื่อ-นามสกุล แสดงท่ีหนาหลักชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน ตามรูปท่ี 2-162 
 

 
รูปท่ี 2-162 แสดงผลการแกไขชื่อ – นามสกุล 

 
    กรณีเพ่ิมขอมูล ชื่อ – นามสกุล ใหผูใชดําเนินการตามหนาท่ี – 
    หมายเหตุ การแกไขเลขประจําตัวประชาชนระบบจะไมอนุญาตใหผูใช
แกไขไดดวยตนเอง หากตองการแกไขใหติดตอ Call Center 
 
   รายการท่ี  2 วัน เดือน ป เกิด 
    การแกไข วันเดือนปเกิด ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ดําเนินการไดเม่ือ ก.ค.ศ. ไดอนุมัติใหแกไขแลวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน 
เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. 2548 
    และเม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอนุมัติใหแกไข
วัน เดือน ปเกิด ใหแจงความจํานงไปยังเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติดําเนินการแกไขดังนี้ 

     เลือกท่ี “ ” จะปรากฏเมนูใหคลิกเลือกท่ี “วัน 
เดือน ปเกิด”  

 

 

รูปท่ี 2-163 แสดงการเลือกเมนู “วัน เดือน ปเกิด” 
 
    ผลจะปรากฏหนาหลักเมนู “วัน เดือน ปเกิด” ตามรูปท่ี 2-164 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

 
รูปท่ี 2-164 แสดงหนาหลักเมนู “วัน เดือน ปเกิด” 

 
     การแกไข ชื่อ – นามสกุล ใหนําเมาสไปวางท่ีชองวางมุมขวามือดานบนใน

ตารางชื่อ – นามสกุล ตามรูปท่ี 2-165 จะปรากฏเครื่องมือ “ ”แลวใหคลิกท่ี “ ” หนึ่งครั้ง 
 

 
รูปท่ี 2-165 แสดงการเขาแกไข วัน เดือน ปเกิด 

 
    จะปรากฏหนาตางแกไขขอมูลแกไขวัน เดือน ปเกิด ดังรูปท่ี 2-166 
 

 
รูปท่ี 2-166 แสดงหนาตางแกไข วัน เดือน ปเกิด 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

    จากนั้นใหทําการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหถูกตองตามหลักฐานการแกไขวัน 
เดือน ปเกิด ท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดยืนแจงความจํานง ดังนี้ 
      ใหคลิกปุม “ ”  
      แกไขเลือกวันท่ี ตัวอยาง เดิม “23” เปลี่ยนเปน “13”  
      จากนั้นคลิกท่ีปุม “ ” 
 

 
รูปท่ี 2-167 แสดงการแกไข วัน เดือน ปเกิด 

 
    ผลจะปรากฏขอมูลท่ีทําการแกไขท่ีหนาหลักของเมนู “วัน เดือน ปเกิด” 
 

 
รูปท่ี 2-168 แสดงผลการแกไขวัน เดือน ปเกิด 

 
   รายการท่ี 3 หมูโลหิต 
    การแกไขหมูโลหิต ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 3 หมู
โลหิต หนา 2-16 ถึง 2-19  
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

   รายการท่ี 4 ช่ือ – นามสกุล บิดา 
    การแกไขชื่อ – นามสกุล บิดา ใหดําเนินการเชนเดยีวกันกับการแกไขขอมูลชื่อ-
นามสกุลของเจาของทะเบียนประวัติ ในหนาท่ี 2-77 ถึง 2-79 
    การเพ่ิมชื่อ – นามสกุล บิดา ใหดําเนินการเชนเดยีวกับการบนัทึก รายงานท่ี 4 
ขอมูล ชื่อ – นามสกุล บิดา หนา 2-19 ถึง 2-22 
 

รายการท่ี 5 ช่ือ – นามสกุล มารดา 
    การแกไขชื่อ – นามสกุล มารดา ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการแกไขขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของเจาของทะเบียนประวัติ ในหนาท่ี 2-77 ถึง 2-79 
    การเพ่ิมชื่อ – นามสกุล มารดา ใหดําเนินการเชนเดยีวกับการบันทึก รายงานท่ี 
5 ขอมูลชื่อ - นามสกุลมารดา หนา 2-22 ถึง 2-25 
 

รายการท่ี 6 ช่ือ – นามสกุล คูสมรส 
    การแกไขชื่อ – นามสกุล มารดา ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการแกไขขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของเจาของทะเบียนประวัติ ในหนาท่ี 2-77 ถึง 2-79 
    การเพ่ิมชื่อ – นามสกุล มารดา ใหดําเนินการเชนเดยีวกับการบันทึก รายงานท่ี 
6 ขอมูลชื่อ - นามสกุล คูสมรส หนา 2-25 ถึง 2-28 
 

รายการท่ี 7 วันบรรจ ุ
    การแกไขรายการ วัน เดือน ป ท่ีสั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือหัวหนาสวนราชการโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแต
กรณี และหากไดรับการอนุมัติใหแกไขวันบรรจุแลว ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 
7 วันบรรจุ หนา 2-28 ถึง 2-31 

 

รายการท่ี 8 วันครบเกษียณอายุ 
    การแกไขวันเกษียณอายุ ระบบจะทําการคํานวณใหอัตโนมัติโดยใชขอมูล
วัน เดือน ปเกิด ใชในการคํานวณ หากผูใชตรวจสอบพบวาขอมูลวันครบเกษียณอายุไมถูกตองให
ตรวจสอบ วัน เดือน ปเกิด อีกครั้งหากพบวา วัน เดือน ปเกิด ผิดใหดําเนินการตามกระบวนการแกไข
วัน เดือน ปเกิด 
 

รายการท่ี 9 ท่ีอยู 

    การแกไขท่ีอยู ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไข
ขอมูลท่ีอยูใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมท่ีอยู ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 9 ท่ีอยู หนา 
2-32 ถึง 2- 36 
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** สวนตดิตอผูใช (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือเหมาะสมตอการใชงาน 

รายการท่ี 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

    การแกไขใบประกอบวิชาชีพ ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้น
ทําการแกไขขอมูลใบประกอบวิชาชีพ ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับ
การบันทึก รายการท่ี 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนา 2-36 ถึง 2-38  
 

รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษา 

    การแกไขประวัติการศึกษา ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้น
ทําการแกไขขอมูลประวัติการศึกษา ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลประวัติการศึกษา ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก 
รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษา หนา 2-38 ถึง 2-40 
 
           รายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับและอัตราเงินเดือน 
    การแกไขตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน ให

ดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และ
อัตราเงินเดือน ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน ให
ดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตรา
เงินเดือน หนา 2-40 ถึง 2-45 

  
รายการท่ี 13 ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

    การแกไขประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ใหดําเนินการคลิกท่ี

เครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ใหถูกตองแลว
คลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ใหดําเนินการ
เชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 13 ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย หนา 2-46 ถึง 2-
49 

  
รายการท่ี 14 ประวัติการดูงาน 

    การแกไขประวัติการดูงาน ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้น
ทําการแกไขขอมูลประวัติการดูงาน ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การแกไข และเพ่ิมเติมขอมูลประวัติการดูงาน ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับ
การบันทึก รายการท่ี 14 ประวัติการดูงาน หนา 2-49 ถึง 2-52  
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รายการท่ี 15 ความสามารถพิเศษ 

    การแกไขความสามารถพิเศษ ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” 
จากนั้นทําการแกไขขอมูลความสามารถพิเศษ ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลความสามารถพิเศษ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการ
บันทึก รายการท่ี 15 ความสามารถพิเศษ หนา 2-52 ถึง 2-55  
 

รายการท่ี 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ 

    การแกไขการปฏิบัติราชการพิเศษ ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” 
จากนั้นทําการแกไขขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการ
บันทึก รายการท่ี 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ หนา 2-55 ถึง 2-59 
 

รายการท่ี 17 การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน 
    การแกไขการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ใหดําเนินการคลิกท่ี

เครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ใหถูกตองแลว
คลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลการไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน ใหดําเนินการ
เชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 17 การไดรับโทษทางวินัย และการลางมลทิน หนา 2-59 ถึง 2-
62 
 
            รายการท่ี 18 วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎ
อัยการศึก 
    การแกไขวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎ

อัยการศึก ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ี
อยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก ใหถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 

    การเพ่ิมเติมขอมูลวันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศใช
กฎอัยการศึก ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 18 การบันทึกวันท่ีไดประจําปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในเขต ท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก หนา 2-62 ถึง 2-66 
 
             รายการท่ี 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา 
    การแกไขเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ใหดําเนินการคลิกท่ีเครื่องหมาย 

“ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ใหถูกตองแลวคลิกปุม 
“ ” 
    การเพ่ิมเติมขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา ใหดําเนินการ
เชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา หนา 2-66 ถึง 2-70  
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รายการท่ี 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
    การแกไขจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ใหดําเนินการคลิก

ท่ีเครื่องหมาย “ ” จากนั้นทําการแกไขขอมูลจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ให
ถูกตองแลวคลิกปุม “ ” 
    การเพ่ิมเติมขอมูลจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ให
ดําเนินการเชนเดียวกันกับการบันทึก รายการท่ี 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
หนา 2-70 ถึง 2-74 
 
 4. การลบรายการใน ก.ค.ศ.16 ระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ผูใชสามารถท่ีจะทําการลบรายการใน ก.ค.ศ.16 ระบบอิเล็กทรอนิกสนั้นบางรายการก็ไม
สามารถลบไดโดยไดทําการสรุปการลบขอมูลในระบบฯ ตามตารางสรุปดังนี้ 
 

หมวดรายการ 
เครื่องมือลบ

รายการ 
หมายเหตุ 

รูปถาย  
 

รายการท่ี 1 ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัว
ประชาชน  

ไมสามารถลบขอมูลท่ี
กําลัง Active ได 

รายการท่ี 2 วัน เดือน ป เกิด   
รายการท่ี 3 หมูโลหิต   

รายการท่ี 4 ชื่อ – นามสกุล บิดา  
ไมสามารถลบขอมูลท่ี
กําลัง Active ได 

รายการท่ี 5 ชื่อ – นามสกุล มารดา  
ไมสามารถลบขอมูลท่ี
กําลัง Active ได 

รายการท่ี 6 ชื่อ – นามสกุล คูสมรส  
ไมสามารถลบขอมูลท่ี
กําลัง Active ได 

รายการท่ี 7 วันบรรจ ุ   
รายการท่ี 8 วันครบเกษียณอายุ   
รายการท่ี 9 ท่ีอยู   
รายการท่ี 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
รายการท่ี 11 ประวัติการศึกษา   
รายการท่ี 12 ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับและ
อัตราเงินเดือน  

 

รายการท่ี 13 ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงาน
วิจัย  

 

รายการท่ี 14 ประวัติการดูงาน   
รายการท่ี 15 ความสามารถพิเศษ   
รายการท่ี 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ   
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หมวดรายการ 
เครื่องมือลบ

รายการ 
หมายเหตุ 

รายการท่ี 17 การไดรับโทษทางวินัย และการลาง
มลทิน  

 

รายการท่ี 18 วันท่ีไดประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ี
ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก  

 

รายการท่ี 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ/เหรียญตรา   
รายการท่ี 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาด
ราชการ มาสาย  

 

 
  หากรายการใดท่ีสามารถทําการลบรายการไดเม่ือทําการคลิกเครื่องมือลบรายการแลวขอมูล

จะถูกลบโดยระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบขอมูล ใหผูใชคลิกปุม “ ”ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 2-169 แสดง Popup ยืนยันการลบรายการขอมูล 

 
5. การ Print Out ก.ค.ศ.16 
  การ Print Out ก.ค.ศ.16 นั้นผูใชจะตองทําการปริ้นทุกครั้งเม่ือมีการแกไขขอมูล โดยปริ้น
ออกมาใสกระดาษ A4 แลวเก็บเขาแฟมประวัติ ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

    คลิกท่ีเมนูดาวนโหลด ก.ค.ศ.16 ตามรูปท่ี 2-170 
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รูปท่ี 2-170 แสดงการเขาเมนู  ดาวนโหลด ก.ค.ศ. 16 
 

   เม่ือคลิกแลวจะทําการดาวนโหลด ก.ค.ศ.16 ออกมาในรูปแบบไฟล PDF จากนั้น

ใหกรอก Password และคลิกปุม “ ” 

 

 

รูปท่ี 2-171 แสดงการกรอก Password 
 

    ผูใชก็จะไดไฟล ก.ค.ศ.16 ในรูปแบบไฟล PDF และทําการพิมพ ก.ค.ศ.16 ใส
กระดาษและเก็บเขาแฟมประวัติ (การพิมพ ก.ค.ศ.16 ใสกระดาษนั้นจะข้ึนอยูกับการตั้งคาเครื่อง 
Print ของผูใชเอง) 
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รูปท่ี 2-172 แสดงผลการดาวนโหลด ก.ค.ศ.16 
 

0บทสรุป 
  การบันทึกขอมูลเอกสาร ก.ค.ศ. 16 ทําใหผูใชสามารถบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกสได และสามารถดาวนโหลด ก.ค.ศ.
16 ในรูปแบบไฟล PDF พรอมท้ังผูใชสามารถ Print ก.ค.ศ.16 ในหนาหมวดรายการท่ีมีการ Update 
ใสกระดาษแลวเก็บเขาแฟมประวัติได 
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บทททที่ 3
ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส

เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกก่อตวัตั้งสติทธติธ

บทนนา
ระเบบียบ ก.ค.ศ.  วว่าดด้วยระบบทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา พ.ศ.

2555 ไดด้กกาหนดใหด้ระบบอติเลล็กทรอนติกสส์ ใหด้จวัดเกล็บขด้อมรูลเอกสารหลวักฐานทบีที่อยรูว่ในแฟฟ้มทะเบบียนประววัตติ
ขด้าราชการฯ ใหด้มบีจวัดเกล็บในรรูปแบบไฟลส์อติเลล็กทรอนติกสส์ 

ระบบทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา จะ เปป็นแหลว่งขด้อมรูลเกบีที่ยวกวับ
ประววัตติของขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา  เพพที่อประโยชนส์ในการใชด้เปป็นขด้อมรูลทบีที่สกาควัญของ
การบรติหารงานบบุคคล  เชว่น  การบรรจบุและแตว่งตวัตั้ง  การยด้าย  การเปลบีที่ยนตกาแหนว่ง  การโอน  การเลพที่อน
วติทยฐานะ การเลพที่อนตกาแหนว่ง การเลพที่อนเงตินเดพอน การพวัฒนาขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา
และการดกาเนตินทวัตั้งหมดจะถรูกถว่ายโอนขด้อมรูลจากระบบเอกสารไปสรูว่ระบบอติเลล็กทรอนติกสส์ทวัตั้งหมด

ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ ประกอบดด้วย
ระบบยว่อยอวัพโหลดขด้อมรูล ระบบยว่อยบรติหารคลวังเอกสาร ระบบยว่อยสรด้างบวัญชบีรายการมาตรฐาน และ
ระบบยว่อยรายงานและการกกากวับตติดตามกระบวนการ และตด้องเชพที่อมโยงขด้อมรูลกวับระบบฐานขด้อมรูล
ทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษารายบบุคคล ใหด้เปป็นไปตามทบีที่กกาหนดไวด้ใน
ระเบบียบ ก.ค.ศ.วว่าดด้วยระบบทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา พ.ศ. 2555

โดยระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ นบีตั้ประกอบ
ดด้วยเอกสารหลวักฐานแยกเปป็น 15 หมวดรายการ ดวังนบีตั้

1. ก.ค.ศ. ๑๖
2. คกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้งใหด้เขด้ารวับราชการเปป็นขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการ

ศศึกษาและเอกสารหลวักฐานการรายงานตวัวเขด้ารวับราชการ
3. สกาเนาวบุฒติการศศึกษาทบีที่ใชด้สมวัครเขด้ารวับราชการเปป็นขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการ

ศศึกษา และทบีที่ไดด้รวับภายหลวังจากทบีที่เขด้ารวับราชการแลด้ว
4. สกาเนาใบอนบุญาตประกอบวติชาชบีพ (ถด้ามบี)
5. หลวักฐานการสอบสวนประววัตติ เชว่น หนวังสพอแจด้งผลการพติมพส์ลายนติตั้วมพอของเจด้าหนด้าทบีที่

ตการวจ/แผว่นพติมพส์ลายนติตั้วมพอ เปป็นตด้น
6. แบบรายงานผลการเตรบียมความพรด้อมและพวัฒนาอยว่างเขด้ม หรพอการทดลองปฏติบวัตติ

หนด้าทบีที่ราชการ
7. หลวักฐาน เอกสาร และรายละเอบียดตว่างๆ เกบีที่ยวกวับสถานะของบบุคคล เชว่น สกาเนา

สรูตติบวัตร ใบสกาควัญการเปลบีที่ยนชพที่อ ใบสกาควัญการเปลบีที่ยนชพที่อสกบุล ใบสกาควัญการสมรส ใบ
สกาควัญการหยว่า และใบสกาควัญทางทหาร (สด.๙) เปป็นตด้น

8. คกาสวัที่งเกบีที่ยวกวับสถานะของเจด้าของประววัตติ เชว่น คกาสวัที่งบรรจบุ คกาสวัที่งรวับโอน คกาสวัที่งใหด้โอน
คกาสวัที่งเลพที่อนขวัตั้นเงตินเดพอน คกาสวัที่งเลพที่อนวติทยฐานะ เปป็นตด้น

9. ใบรายงานผลการปฏติบวัตติงานของเจด้าของประววัตติทบีที่ผรูด้บวังควับบวัญชาจวัดทกาขศึตั้นเพพที่อ
ประเมตินผลการปฏติบวัตติงาน

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน
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10. เอกสารหลวักฐานเกบีที่ยวกวับการศศึกษา ฝฝึกอบรม ดรูงาน และการพวัฒนาทบีที่เกบีที่ยวกวับการ
ปฏติบวัตติงาน

11. คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการสพบสวนขด้อเทล็จจรติง คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวตินวัย คกาสวัที่งลงโทษทางวตินวัย หรพอเอกสารเกบีที่ยวกวับการสวัที่งยบุตติเรพที่อง การลดโทษ การ
เพติที่มโทษ การงดโทษ การทกาทวัณฑส์บน หรพอการวว่ากลว่าวตวักเตพอนเปป็นหนวังสพอ

12. หลวักฐานเกบีที่ยวกวับการไดด้รวับการยกยว่องเชติดชรูเกบียรตติ
13. สกาเนาทะเบบียนบด้านฉบวับปปัจจบุบวัน
14. เอกสารสกาควัญอพที่นๆ เชว่น เอกสารการอนบุมวัตติใหด้แกด้ไขววัน เดพอน ปปีเกติด การลาตว่างๆ

หนวังสพอรวับรองความประพฤตติ (กรณบีบรรจบุกลวับฯ) เปป็นตด้น
15. เอกสารอพที่น ตามทบีที่ ก.ค.ศ. กกาหนด

ววัตถถุประสงคส
 1. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถจวัดเกล็บสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในรรูปแบบเอกสาร PDF แยก

ตามหมวดหมรูว่ในระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ไดด้
 2. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถตติดตามความกด้าวหนด้าของการจวัดเกล็บสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์

ไดด้
 3. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถตรวจสอบสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ทบีที่จวัดเกล็บในระบบไดด้
 4. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถตรวจสอบความถรูกตด้องของขด้อมรูลสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ไดด้
 5. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถบวันทศึกสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในรรูปแบบเอกสาร PDF ระบบ

เขด้าสรูว่ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ไดด้
 6. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถดาวนส์โหลดสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในรรูปแบบเอกสาร PDF ไดด้
 7. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถสพบคด้นและเรบียกดรูขด้อมรูลสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในรรูปแบบ

เอกสาร PDF จากฐานขด้อมรูลทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูไดด้
 8. เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้สามารถสพบคด้นและเรบียกดรูรายละเอบียดสกาเนาเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในรรูป

แบบเอกสาร PDF จากฐานขด้อมรูลทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรูขด้อมรูลและบบุคลากรทางการศศึกษาทบีที่อยรูว่
ในหนว่วยงานภายใตด้สวังกวัดสกานวักงานเขตพพตั้นทบีที่การศศึกษาไดด้

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน
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รายละเอทยดการใชช้งานของระบบ
การเขช้าสสก่ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสสเพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกก่อตวัตั้งสติทธติธ

สนานวักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศศึกษาธติการ
- เปปิด Web browser เชว่น Internet Explorer, Mozilla Firefox เปป็นตด้น
- กรอก ชพที่อเวล็บไซตส์หรพอ URL ทบีที่ใชด้สกาหรวับการเขด้าใชด้งานในชว่อง Address ซศึที่งในทบีที่นบีตั้ ชพที่อ

เวล็บไซตส์หรพอ URL คพอ http://www.cmss-otcsc.com จากนวัตั้นกดแปฟ้น Enter ทบีที่คบียส์บอรส์ด 1 ครวัตั้ง
แสดงผลดวังรรูป

ผลจากการ login จะปรากฏหนด้าหลวักของระบบสารสนเทศเพพที่อการบรติหารสมรรถนะของ
ขด้าราชการครรู และบบุคลากรทางการศศึกษา แสดงผลดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-2 หนด้าหลวักระบบสารสนเทศเพพที่อการบรติหารสมรรถนะของขด้าราชการครรูและบบุคลากร
ทางการศศึกษาทวัตั้งระบบ 

รรูปทบีที่ 3-1 แสดงการกรอก URL

http://www.cmss-otcsc.com/
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จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการคลติกทบีที่เมนรู “ระบบขด้อมรูลสารสนเทศสกาหรวับผรูด้บรติหาร” ผลจะปรากฏ
หนด้าตว่างซศึที่งมบีชว่องใหด้กรอกชพที่อผรูด้ใชด้และรหวัสผว่าน แสดงผลดวังรรูป

 
หลวังจากทบีที่ผรูด้ใชด้ทกาการเขด้าสรูว่ระบบแลด้ว จะปรากฏหนด้าหลวักของ ระบบทะเบบียนประววัตติ ก .พ.7

อติเลล็กทรอนติกสส์ สกากนวักงานคณะกรรมการขด้าราชการครรูและบบุคลากรทางการศศึกษา กระทรวง
ศศึกษาธติการ แสดงผลดวังรรูป 

จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการเลพอกเมนรู “ระบบบรติหารจวัดการ” แลด้วทกาการเลพอกเลพอกเมนรูยว่อย
“ระบบจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์” แสดงผลดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-4 แสดงหนด้าหลวักของระบบทะเบบียนประววัตติ ก.พ.7  อติเลล็กทรอนติกสส์

รรูปทบีที่ 3-3 แสดงการกรอกชพที่อผรูด้ใชด้งานและรหวัสผว่าน
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หลวังจากทบีที่ผรูด้ใชด้ทกาการเลพอกเมนรูยว่อย แลด้วจะปรากฏ “ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัด
เกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์” แสดงผลดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-5 แสดงการเลพอกระบบแฟฟ้มเอกสารหลวักฐาน
กว่อตวัตั้งสติทธติธิ์

รรูปทบีที่ 3-6 แสดงหนด้าหลวัก “ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้ง
สติทธติธิ์”
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จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้ ทกาการคลติกเขด้าไปในสว่วนของของสถานศศึกษา ในสวังกวัดสกานวักงานเขตการศศึกษาทบีที่
ตด้องการ ตวัวอยว่าง เชว่น ทกาการเลพอก “โรงเรบียนเจด้าพว่อหลวงอบุปถวัมภส์ 1” ระบบจะแสดงขด้อมรูล
ขด้าราชการในหนว่วยงาน สว่วนของตารางดด้านบนแสดงรายงานขด้อมรูล จกานวนบบุคลากรทวัตั้งหมดในสถาน
ศศึกษา, จกานวนและเปอรส์เซล็นตส์ทบีที่อยรูว่ระหวว่างดกาเนตินการ, จกานวนและเปอรส์เซล็นตส์ทบีที่ดกาเนตินการเสรล็จสติตั้น ใน
การจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานของสถานศศึกษา สว่วนตารางดด้านลว่าง แสดงรายละเอบียดแตว่ละบบุคลากรของ
สถานศศึกษา

เมพที่อผรูด้ใชด้งานตด้องการดกาเนตินการ Upload เอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ ของแตว่ละบบุคคล ใหด้
ผรูด้ใชด้งานทกาการคลติกทบีที่ชพที่อของบบุคคลนวัตั้น จะปรากฏหนด้าตว่างแสดงหนด้าระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์
เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในสว่วนของการอวัพโหลดเอกสารรายบบุคคล  แสดงผลดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-7 แสดงหนด้าระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ในสว่วน
ระดวับหนว่วยงาน

รรูปทบีที่ 3-8 แสดงหนด้า Upload เอกสารหลวักฐานการกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์

http://202.129.35.102/competency_master/application/evidence/personal.php?siteid=5001&school_id=130032
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หมวดรายการ ก.ค.ศ.16 จนานวน 15 หมวดรายการ มทดวังนทตั้

หมวดรายการททที่ 1 “เอกสาร ก.ค.ศ. ๑๖”

หมวดรายการททที่ 2 “คนาสวัที่งบรรจถุและแตก่งตวัตั้งใหช้เขช้ารวับราชการเปป็นขช้าราชการครส และ
บถุคลากรทางการศศึกษา และเอกสารหลวักฐานการรายงานตวัวเขช้ารวับราชการ”

ประกอบดด้วยเอกสาร 2 รายการ ดวังนบีตั้
- เอกสารคกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้ง
- เอกสารหลวักฐานการรายงานตวัว

หมวดรายการททที่ 3 “สนาเนาวถุฒติการศศึกษาททที่ใชช้สมวัครเขช้ารวับราชการเปป็นขช้าราชการครส และ
บถุคลากรทางการศศึกษา และททที่ไดช้รวับภายหลวังจากททที่เขช้ารวับราชการแลช้ว”

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-9 แสดงเมนรู “เอกสาร ก.ค.ศ.๑๖”

รรูปทบีที่ 3-10 แสดงเมนรู “คกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้งใหด้เขด้ารวับราชการเปป็นขด้าราชการครรู และบบุคลากร
ทางการศศึกษา และเอกสารหลวักฐานการรายงานตวัวเขด้ารวับราชการ”

รรูปทบีที่ 3-11 แสดงเมนรู “สกาเนาวบุฒติการศศึกษาทบีที่ใชด้สมวัครเขด้ารวับราชการเปป็นขด้าราชการครรู และบบุคลากร
ทางการศศึกษา และทบีที่ไดด้รวับภายหลวังจากทบีที่เขด้ารวับราชการแลด้ว”
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หมวดรายการททที่ 4 “สนาเนาใบอนถุญาตประกอบวติชาชทพ”

หมวดรายการททที่ 5 “หลวักฐานการสอบสวนประววัตติ”
ประกอบดด้วยเอกสาร 2 รายการ ดวังนบีตั้
- หนวังสพอแจด้งผลการพติมพส์ลายนติตั้วมพอ
- แผว่นพติมพส์ลายนติตั้วมพอ

หมวดรายการททที่ 6 “แบบรายงานผลการเตรทยมความพรช้อม และพวัฒนาอยก่างเขช้ม หรพอการ
ทดลองปฏติบวัตติหนช้าททที่ราชการ”

หมวดรายการททที่ 7 “หลวักฐาน เอกสารและรายละเอทยดตก่าง ๆ เกทที่ยวกวับสถานะของบถุคคล”
ประกอบดด้วยเอกสาร 7 รายการ ดวังนบีตั้
- สกาเนาบวัตรประจกาตวัวประชาชน
- ใบสกาควัญการเปลบีที่ยนชพที่อ
- ใบสกาควัญการเปลบีที่ยนชพที่อสกบุล
- ใบสกาควัญการสมรส
- ใบสกาควัญการหยว่า
- ใบสกาควัญทางทหาร (สด.๙)

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-12 แสดงเมนรู “ สกาเนาใบอนบุญาตประกอบวติชาชบีพ”

รรูปทบีที่ 3-13 แสดงเมนรู “หลวักฐานการสอบสวนประววัตติ”

รรูปทบีที่ 3-14 แสดงเมนรู “แบบรายงานผลการเตรบียมความพรด้อม และพวัฒนาอยว่างเขด้ม หรพอการทดลอง
ปฏติบวัตติหนด้าทบีที่ราชการ”
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- สกาเนาใบขวับขบีที่

หมวดรายการททที่ 8 “คนาสวัที่งเกทที่ยวกวับสถานะของเจช้าของทะเบทยนประววัตติ”
ประกอบดด้วยเอกสาร 4 รายการ ดวังนบีตั้
- คกาสวัที่งบรรจบุ
- คกาสวัที่งรวับโอน
- คกาสวัที่งเลพที่อนขวัตั้นเงตินเดพอน
- คกาสวัที่งเลพที่อนวติทยะฐานะ

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-15 แสดงเมนรู “หลวักฐาน เอกสารและรายละเอบียดตว่าง ๆ เกบีที่ยวกวับสถานะของบบุคคล”

รรูปทบีที่ 3-16 แสดงเมนรู “คกาสวัที่งเกบีที่ยวกวับสถานะของเจด้าของทะเบบียนประววัตติ”
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หมวดรายการททที่ 9 “ใบรายงานผลการปฏติบวัตติงานของเจช้าของประววัตติททที่ผสช้บวังควับบวัญชาจวัดทนา
ขศึตั้นเพพที่อประเมตินผลการปฏติบวัตติ”

หมวดรายการททที่ 10 “เอกสารหลวักฐานเกทที่ยวกวับการศศึกษา ฝฝึกอบรม ดสงาน และการพวัฒนาททที่
เกทที่ยวกวับการปฏติบวัตติงาน”

ประกอบดด้วยเอกสาร 4 รายการ ดวังนบีตั้
- เอกสารเกบีที่ยวกวับการศศึกษา
- เอกสารเกบีที่ยวกวับการฝฝึกอบรม
- เอกสารเกบีที่ยวกวับการดรูงาน
- เอกสารเกบีที่ยวกวับการพวัฒนาทบีที่เกบีที่ยวกวับการปฏติบวัตติงาน

หมวดรายการททที่ 11 “คนาสวัที่งแตก่งตวัตั้งคณะกรรมการสพบสวนขช้อเทล็จจรติง คนาสวัที่งแตก่งตวัตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนทางวตินวัย คนาสวัที่งลงโทษทางวตินวัย หรพอเอกสารเกทที่ยวกวับการสวัที่งยถุตติเรพที่องการลงโทษ
การเพติที่มโทษ การงดโทษ การทนาทวัณฑสบน หรพอการวก่ากลก่าวตวักเตพอนเปป็นหนวังสพอ”

ประกอบดด้วยเอกสาร 9 รายการ ดวังนบีตั้
- คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการสพบสวนขด้อเทล็จจรติง
- คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวตินวัย
- คกาสวัที่งลงโทษทางวตินวัย

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-17 แสดงเมนรู “ใบรายงานผลการปฏติบวัตติงานของเจด้าของประววัตติทบีที่ผรูด้บวังควับบวัญชาจวัดทกาขศึตั้นเพพที่อ
ประเมตินผลการปฏติบวัตติ”

รรูปทบีที่ 3-18 แสดงเมนรู “เอกสารหลวักฐานเกบีที่ยวกวับการศศึกษา ฝฝึกอบรม ดรูงาน และการพวัฒนาทบีที่เกบีที่ยวกวับ
การปฏติบวัตติงาน”
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- เอกสารเกบีที่ยวกวับการสวัที่งยบุตติเรพที่องการลงโทษ
- เอกสารการเพติที่มโทษ
- เอกสารการงดโทษ
- เอกสารการทกาทวัณฑส์บน
- เอกสารการกลว่าวตวักเตพอน

หมวดรายการททที่ 12 “หลวักฐานเกทที่ยวกวับการไดช้รวับการยกยก่องเชติญชสเกทยรตติ”

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-19 แสดงเมนรู “คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการสพบสวนขด้อเทล็จจรติง คกาสวัที่งแตว่งตวัตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวตินวัย คกาสวัที่งลงโทษทางวตินวัย หรพอเอกสารเกบีที่ยวกวับการสวัที่งยบุตติเรพที่องการลงโทษ การเพติที่มโทษ

การงดโทษ การทกาทวัณฑส์บน หรพอการวว่ากลว่าวตวักเตพอนเปป็นหนวังสพอ”

รรูปทบีที่ 3-20 แสดงเมนรู “หลวักฐานเกบีที่ยวกวับการไดด้รวับการยกยว่องเชติญชรูเกบียรตติ”
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หมวดรายการททที่ 13 “สนาเนาทะเบทยนบช้านฉบวับปปัจจถุบวัน”

หมวดรายการททที่ 14 “เอกสารอพที่น ๆ”
ประกอบดด้วยเอกสาร 3 รายการ ดวังนบีตั้
- เอกสารการอนบุมบีตติใหด้แกด้ไขววัน/เดพอน/ปปีเกติด
- เอกสารการลาตว่าง ๆ
- หนวังสพอรวับรองความประพฤตติ

หมวดรายการททที่ 15 “เอกสารอพที่น ๆ ตาม ก.ค.ศ. กนาหนด”

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-21 แสดงเมนรู “สกาเนาทะเบบียนบด้านฉบวับปปัจจบุบวัน”

รรูปทบีที่ 3-22 แสดงเมนรู “เอกสารอพที่น ๆ”

รรูปทบีที่ 3-23 แสดงเมนรู “เอกสารอพที่น ๆ ตาม ก.ค.ศ. กกาหนด”
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วติธทการอวัพโหลดไฟลส
จากรายละเอบียดของหมวดรายการทวัตั้ง 15 หมวดรายการนบีตั้ ผรูด้ใชด้สามารถดกาเนตินการอวัพโหลด

ไฟลส์ เอกสารหลวักฐานตว่าง ๆ ตามหมวดรายการ โดยใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการกดปบุปุ่ม “ ” ของแตว่ละ
หมวดรายการยว่อย จากนวัตั้น ระบบจะแสดงหนด้าตว่าง เพพที่อใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการเลพอกไฟลส์ทบีที่ตด้องการ แสดงผลดวัง
รรูป

หากผรูด้ใชด้ทกาการเลพอกไฟลส์ทบีที่ตด้องการแลด้ว ใหด้กดปบุปุ่ม “ ” ระบบจะทกาการแสดง
ชพที่อไฟลส์ทบีที่ผรูด้ใชด้เลพอก จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้กรอกคกาอธติบายการอวัพโหลดไฟลส์ ตวัวอยว่าง เชว่น ทกาการ อวัพโหลดไฟลส์
ในหมวดรายการทบีที่ 2 หมวดรายการยว่อย “เอกสารคกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้ง” แสดงผลดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-25 แสดงการเลพอกไฟลส์และการกรอกคกาอธติบาย

รรูปทบีที่ 3-24 แสดงตวัวอยว่างการเลพอกไฟลส์ทบีที่จะตด้องการอวัพโหลด
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จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้กดปบุปุ่ม “ ” ระบบจะแสดงขด้อมรูลประววัตติการแนบไฟลส์ โดยดศึงมา
จาก การกรอกคกาอธติบาย แสดงผลดวังรรูป

หากผรูด้ใชด้ตด้องการเรบียกดรูเอกสารทบีที่ทกาการแนบไฟลส์เขด้าระบบแลด้ว สามารถทกาการคลติกทบีที่หมวด
รายการยว่อย ตวัวอยว่างเชว่น คลติกทบีที่ “เอกสารคกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้ง” ระบบจะแสดงไฟลส์ PDF ของ
เอกสารคกาสวัที่งบรรจบุและแตว่งตวัตั้ง ทบีที่ทกาการแนบไปกว่อนหนด้านบีตั้ ดวังรรูป

เมพที่อผรูด้ใชด้ตด้องการลบไฟลส์ ทบีที่ทกาการอวัพโหลดเขด้าระบบแลด้ว ใหด้ทกาการกดปบุปุ่ม “ ” ระบบจะ
แสดงขด้อความแจด้งเตพอน ใหด้ผรูด้ใชด้คลติก “ ” เพพที่อยพนยวันการลบไฟลส์ ดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-26 แสดงตวัวอยว่างการอวัพโหลดไฟลส์

รรูปทบีที่ 3-28 แสดงตวัวอยว่างการลบไฟลส์

รรูปทบีที่ 3-27 แสดงตวัวอยว่างการเรบียกดรูเอกสารทบีที่ทกาการแนบไฟลส์เขด้าระบบ
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ระบบจะแสดงผลลวัพธส์จากการลบไฟลส์ ในสว่วนของประววัตติการแนบเอกสาร จะไมว่มบีขด้อมรูล
ทบีที่ทกาการลบออกไป ดวังรรูป

รายงานและการสพบคช้น
หากผรูด้ใชด้ตด้องการสพบคด้นขด้อมรูล ใหด้ทกาการกดเมนรู “สพบคด้นขด้อมรูล” จากนวัตั้นใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการกรอก

ขด้อมรูลทบีที่ตด้องการคด้นหา โดยแยกเปป็น 2 กรณบี ผรูด้ใชด้สามารถทกาการคด้นหาพรด้อมกวันทวัตั้งสองกรณบีไดด้ ดวังนบีตั้
กรณบีทบีที่ 1 ทกาการกรอกขด้อมรูลชพที่อ-นามสกบุล, รหวัสประจกาตวัวประชาชน, สถานศศึกษา ลงในชว่อง

จากนวัตั้นใหด้กดปบุปุ่ม “ ”  
กรณบีทบีที่ 2 หากผรูด้ใชด้ตด้องการระบบุรายละเอบียดการคด้นหา ใหด้ทกาการกดทบีที่ “คด้นหาแบบละเอบียด”

ระบบจะแสดงเมนรูของการคด้นหาแบบละเอบียด จกานวน 6 เมนรู ประกอบดด้วย พพตั้นทบีที่ , ขด้อมรูลทวัที่วไป,
วติทยฐานะ, การเขด้ารวับราชการ, ปปีเกษบียณอายบุราชการ, รรูปแบบการแสดงผล ใหด้ผรูด้ใชด้ทกาการเลพอกขด้อมรูล
ทบีที่ตด้องการคด้นหา จากนวัตั้นใหด้กดปบุปุ่ม “ ”

ตวัวอยว่างการคด้นหา เชว่น ทกาการคด้นหา ชพที่อ “พรทติพยส์”(กรณบีทบีที่ 1) ตกาแหนว่ง “ครรู” (กรณบีทบีที่  2)
ดวังรรูป

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-30 แสดง ตวัวอยว่างการกรอกขด้อมรูลการสพบคด้น

รรูปทบีที่ 3-29 แสดงผลลวัพธส์จากการลบไฟลส์
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ผรูด้ใชด้จะไดด้ผลลวัพธส์ในการสพบคด้น ดวังรรูป

จากนวัตั้นผรูด้ใชด้สามารถทกาการคลติกเพพที่อดรูขด้อมรูลทะเบบียนประววัตติ ประกอบดด้วย 
 คพอ แสดงขด้อมรูล ก.พ.7 ตด้นฉบวับ เมพที่อผรูด้ใชด้ทกาการคลติกทบีที่ปบุปุ่มนบีตั้ ระบบจะแสดง

หนด้าตว่างของ เอกสารสกาเนา ก.พ.7 ตด้นฉบวับ
 คพอ แสดงขด้อมรูล ก.ค.ศ.16 เมพที่อผรูด้ใชด้ทกาการคลติกทบีที่ปบุปุ่มนบีตั้ ระบบจะแสดงหนด้าตว่างใหด้

กรอก Password สกาหรวับเปปิดดรูเอกสาร ก.ค.ศ.16 
  คพอ แสดงขด้อมรูล ก.พ.7 อติเลล็กทรอนติกสส์ เมพที่อผรูด้ใชด้ทกาการคลติกทบีที่ปบุปุ่มนบีตั้ ระบบจะใหด้

ทกาการ Download เอกสารสกาเนา ก.พ.7 อติเลล็กทรอนติกสส์ 
  คพอ แสดงเครพที่องมพอสกาหรวับการจวัดการ เมพที่อผรูด้ใชด้ทกาการคลติกทบีที่ปบุปุ่มนบีตั้ ระบบจะแสดง

หนด้าขด้อมรูลขด้าราชการ ประกอบดด้วยขด้อมรูลสกาควัญโดยยว่อ และขด้อมรูลเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ แสดง
ผลดวังรรูป

จากรรูป ประกอบดด้วยเมนรู ดด้านลว่าง จกานวน 6 เมนรู ดวังนบีตั้

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน

รรูปทบีที่ 3-31 แสดง ผลลวัพธส์ในการสพบคด้น

รรูปทบีที่ 3-32 แสดงขด้อมรูลขด้าราชการ
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เมนรูใชด้งาน ความหมาย

บวันทศึกขด้อมรูล ก.ค.ศ.16

ระบบแฟฟ้มประววัตติฯ

ดาวนส์โหลด ก.ค.ศ.16

ดาวนส์โหลด ก.พ.7

บทสรถุป
ระบบแฟฟ้มประววัตติอติเลล็กทรอนติกสส์เพพที่อจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ผว่านระบบ ทกาใหด้ผรูด้ใชด้

สามารถจวัดเกล็บขด้อมรูลสกาเนาเอกสารในรรูปแบบเอกสาร PDF ของตนเองโดยแยกเอกสารหลวักฐานตาม
หมวดหมรูว่ผว่านระบบอติเลล็กทรอนติกสส์ไดด้  สามารถสพบคด้นและเรบียกดรูขด้อมรูลสกาเนาเอกสารในรรูปแบบ PDF
จากฐานขด้อมรูลทะเบบียนประววัตติขด้าราชการครรู เพพที่อตรวจสอบความถรูกตด้องหรพอปรวับปรบุงเอกสารหลวัก
ฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ใหด้เปป็นปปัจจบุบวันตามการเคลพที่อนตวัวของขด้อมรูล รวมทวัตั้งสามารถตติดตามความกด้าวหนด้าใน
การดกาเนตินงานจวัดเกล็บเอกสารหลวักฐานกว่อตวัตั้งสติทธติธิ์ผว่านระบบของหนว่วยงานทบีที่อยรูว่ภายใตด้สวังกวัดไดด้

** สว่วนตติดตว่อผรูด้ใชด้ (User Interface)
อาจมบีการเปลบีที่ยนแปลงในอนาคตเพพที่อเหมาะสมตว่อการใชด้งาน
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ระเบียบ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 โดยท่ีมาตรา ๑๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไข

ทะเบียนประวัติเก่ียวกับ วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยนําระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “ระบบทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ระบบเอกสาร 

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 “ทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  บันทึกประวัติย่อ และแฟ้มประวัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจาก

ราชการ ทั้งในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 “บันทึกประวัติย่อ”  หมายความว่า  บันทึกประวัติสําคัญและจําเป็นของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ. ๑๖” 
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 “แฟ้มประวัติ”  หมายความว่า  แฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สําคัญของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ 

 “เข้าถึง”  หมายความว่า  การอนุญาต หรือการกําหนดสิทธิ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดู หรือเปิดอ่าน

ระบบทะเบียนประวัติ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรายการทะเบียนประวัติทั้งหมด

หรือบางส่วน   

 “เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับมอบหมายซึ่งมีระดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ชํานาญการหรือเทียบเท่า ให้มีหน้าที่ในการจัดทํา บันทึก แก้ไขเพิ่มเติม ดูแล เก็บรักษา ทําลาย ทะเบียนประวัติ 

และปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่

ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม และเข้าถึงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบนี้  

 “หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า   ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหน่งที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงาน

การศึกษาที่ได้รับมอบหมายด้วย  

 “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่มี

ฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั สถาบันการพลศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา 

จัดทําคําอธิบาย และออกประกาศ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 

 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. พิจารณาทบทวนระเบียบนี้อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาสองปี นับแต่

วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ได้มี   

การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป และจัดทําเป็นรายงานเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๕  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิใช้งานและเข้าถึงทะเบียนประวัติ

ของตนเองได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้าถึงทะเบียนประวัติของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้นแล้ว   

 การใช้สิทธิและการเข้าถึงทะเบียนประวัติตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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 ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติดูแลและดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการป้องกัน รักษา ระบบทะเบียนประวัติ

ให้มีความม่ันคง ปลอดภัย โดยมิให้ผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง หรือไม่มีสิทธิเข้าถึง หรือไม่ได้รับอนุญาต 
กระทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทําให้สูญหาย เสียหาย ถูกทําลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ 
 ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าท่ี

ทะเบียนประวัติรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานงานกับสํานักงาน ก.ค.ศ. แก้ไขปัญหา  
 ข้อ ๗  คําอธิบายซึ่งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ให้ถือเป็นส่วนประกอบที่ใช้เป็นแนวทางใน   
การปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หมวด ๒ 
การจัดทําทะเบียนประวัติ 

ส่วนที่ ๑ 
การจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบเอกสาร 

ข้อ ๘  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกประวัติของตนเองลงใน ก.ค.ศ. ๑๖               
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติจํานวนหนึ่งฉบับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง             
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ข้อ ๙  เม่ือมีการบันทึกประวัติตามข้อ ๘ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบ   
ความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกรายการจากเอกสารต้นฉบับจริง  
 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ เจ้าของประวัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง                
โดยวิธีการขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ เว้นแต่ การลงรายการเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ วัน เดือน ปี 
ที่บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ที่ทําไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าของประวัติจัดทําใหม่ทั้งฉบับ 
 ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้า      
ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อกํากับรับรองความถูกต้อง 

ส่วนที่ ๒ 
การจัดทําแฟ้มประวัติระบบเอกสาร 

 ข้อ ๑๐ เมื่อมีการจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ

แล้วแต่กรณี จัดทําแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวเดียวกัน เพื่อเก็บ

รักษาเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 

 
ก-3



 
 

 

(๑)  ก.ค.ศ. ๑๖ 

(๒)  คําสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้ารับราชการ    

(๓)  สําเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และที่ได้รับภายหลังจากที่เข้ารับราชการแล้ว 

   (๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 (๕)  หลักฐานการสอบสวนประวัติ เช่น หนังสือแจ้งผลการพิมพ์ลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ/แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น 

 (๖)  แบบรายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ 

 (๗)  หลักฐาน เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสถานะของบุคคล เช่น สําเนาสูติบัตร 

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า และใบสําคัญ

ทางทหาร (สด.๙) เป็นต้น 

 (๘)  คําสั่งเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของประวัติ เช่น คําสั่งบรรจุ คําสั่งรับโอน คําสั่งให้โอน 

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คําสั่งเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

 (๙) ใบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าของประวัติที่ผู้บังคับบัญชาจัดทําขึ้นเพื่อประเมินผล    

การปฏิบัติงาน 

 (๑๐) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการพัฒนาที่เก่ียวกับ       

การปฏิบัติงาน 

 (๑๑)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเอกสารเกี่ยวกับการสั่งยุติเรื่อง การลดโทษ การเพิ่มโทษ การงดโทษ      

การทําทัณฑ์บน หรือการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  

 (๑๒)  หลักฐานเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

 (๑๓) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน 

 (๑๔) เอกสารสําคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การลาต่างๆ หนังสือ

รับรองความประพฤติ (กรณีบรรจุกลับฯ) เป็นต้น 

 (๑๕) เอกสารอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ ๑๑  เมื่อได้มีการจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  สําเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒)  บันทึกข้อมูลตามรายการจาก ก.ค.ศ. ๑๖  เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบ

รายการที่ ก.ค.ศ. กําหนด   

ส่วนที่ ๔ 
การจัดทําแฟ้มประวัติระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

 ข้อ ๑๒  เมื่อมีการจัดทําแฟ้มประวัติระบบเอกสารตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้สําเนาเอกสาร

หลักฐานตามรายการในข้อ ๑๐ เป็นแฟ้มประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หมวด ๓ 
การแก้ไขและการเพิ่มเติม 

 ข้อ ๑๓ การแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ

ข้าราชการ  
 (๒)  การแก้ไขรายการ วัน เดือน ปี ที่สั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หัวหน้า

ส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (๓)  การแก้ไขรายการอื่นๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแก้ไขโดยพิจารณาจากคําสั่ง           
หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องแล้ว  
 ข้อ ๑๔  กรณีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกลงในรายการทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและ    
เป็นปัจจุบัน 
 ข้อ ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ ให้ดําเนินการทั้งใน                  
ระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกัน 
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หมวด ๔ 

การเก็บรักษา และการทําลาย 

 ข้อ ๑๖  ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติระบบ

เอกสารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้จัดทําเป็นผู้เก็บรักษา 

 สําหรับการเก็บรักษา  การป้องกัน  และการสํารองข้อมูลทะเบียนประวัติระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ

รับผิดชอบโดยตรง 

 ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดย้ายหรือโอน ให้สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ จัดส่งทะเบียนประวัติระบบเอกสารของผู้นั้นไปยังสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ที่รับย้ายหรือรับโอน 

 ในกรณีที่มีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นข้าราชการ พนักงาน 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการจัดพิมพ์ทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปให้ส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับทะเบียนประวัติระบบเอกสารด้วย 

 ข้อ ๑๘  การทําลายทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไป

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณโดยอนุโลม  

หมวด ๕ 

การรักษาความลับ 

  

 ข้อ ๑๙  การกําหนดชั้นความลับ และการเข้าถึงชั้นความลับของทะเบียนประวัติ ให้เป็นไป

ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

 ข้อ ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

 ข้อ ๒๑  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ คัดลอก หรือเปิดเผย หรือยอมให้ผู้อื่นเข้าถึง

ข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการใดๆ โดยมิชอบ การฝ่าฝืน

ข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นการกระทําผิดวินัย 
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 ข้อ ๒๒  มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทะเบียนประวัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด 

 ข้อ ๒๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะสําเนาประวัติของตนเอง 

เพื่อทํานิติกรรมหรือรับรองสถานะส่วนบุคคล ให้กระทําได้ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด   
 

หมวด ๖ 

การจัดระบบ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 ข้อ ๒๔  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานระบบทะเบียนประวัติ 

และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

เกี่ยวกับทะเบียนประวัติโดยเฉพาะ เพ่ือทําหน้าที่จัดการ ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ   

การใช้งานและการทํางาน รวมทั้งการแจ้งเตือนความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้มีการตรวจสอบ         

หรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 ข้อ ๒๕  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน

การศึกษา และส่วนราชการ และรายงานให้ ก.ค.ศ.ทราบปีละสองครั้ง 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจเรียกผู้แทนของหน่วยงาน

การศึกษา ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานผลเกี่ยวกับการจัดระบบ

ทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

 ข้อ ๒๖  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน ก.ค.ศ. อาจจัดระบบทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศกับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๗  ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ทะเบียนประวัติตามข้อ ๒๒ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นํา

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงาน

และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
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 ข้อ ๒๘  ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจัดทําทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกเขตพื้นที่

การศึกษาและส่วนราชการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ 

 ในระหว่างการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               

ตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้อยู่ก่อน

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นทะเบียนประวัติระบบเอกสารตามระเบียบนี้และให้ถือว่า ก.พ. ๗ ฉบับที่เก็บ

รักษาไว้ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นฉบบัที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 ข้อ ๒๙ เพื่อให้การจัดทําทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการ 

แล้วแต่กรณี จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดทําทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบนี้ให้เพียงพอแก่การดําเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
(ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน ก.ค.ศ.  

ก-8



 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



 
 

ข้อกําหนดตามระเบียบก.ค.ศ. 
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2555 

     

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ ๑๑(๒) ข้อ ๑๙ ข้อ  ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ แห่ง

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 ก.ค.ศ. จึงกําหนด

รายละเอียดของการดําเนนิการตามระเบียบดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การใช้สิทธิและการเข้าถึงทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ 5 
วรรคหนึ่งให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1  การใช้สิทธิและการเข้าถึงเพื่อขอดูทะเบียนประวัติของตนเองในระบบเอกสาร ให้ยื่นคําขอโดย

ทําเป็นหนังสือพร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ

เพื่ออนุญาต  
 1.2 การใช้สิทธิและการเข้าถึงทะเบียนประวัติของตนเองเพื่อขอดูในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ทําคําขอโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนุญาต 
 ทั้งนี้ การใช้สิทธิและการเข้าถึงทะเบียนประวัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จะดําเนินการใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบทะเบียนประวัติหรือทะเบียนประวัติมิได้ 

ข้อ 2 การบันทึกข้อมูลตามรายการจาก ก.ค.ศ. 16 เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 11 (2) ให้บันทึก

ตามรายการใน ก.ค.ศ. 16 ระบบเอกสาร 

ข้อ 3ให้กําหนดชั้นความลับ และการเข้าถึงชั้นความลับของทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามข้อ 19 ในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นช้ัน “ลับ” ทุกรายการ

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการและให้บุคคลต่อไปนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติได้ 
3.1 เจ้าของทะเบียนประวัติมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของตนเอง 
3.2 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 3.3 ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเข้าถึงข้อมูล
ในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษานั้น 
 3.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

สามารถเข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
 3.5 หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเข้าถึงข้อมูล
ในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนั้น 

3.6 เลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเข้าถึงข้อมูล

ในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อ 4  มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทะเบียนประวัติ ตามข้อ ๒๒ ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ก.ระบบเอกสาร 
 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

 (2) จัดทําสําเนาทะเบียนประวัติไว้อย่างน้อย 1 ชุด  

 (3) กําหนดหรือจัดให้มีสถานที่สําหรับเก็บทะเบียนประวัติไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการสูญหาย 

ถูกทําลาย หรือถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 (4) การเก็บรักษาให้มีการจัดระบบเอกสาร เพื่อความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 

 (5) บํารุงรักษาเพื่อความคงทนถาวรของทะเบียนประวัติ 

 (6) ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของทะเบียนประวัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข. ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้สิ่ง

ภายนอกเข้ามารบกวนในระบบ และมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากในระบบเอง

หรือปัจจัยภายนอกก็ตาม โดยให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดการควบคุมการใช้งาน และการใช้สิทธ์ิเข้าถึงระบบ

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
(1) ออกแบบและติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสถานที่ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
(2) จัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ 

ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log files) และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(3) กําหนดให้มีระบบป้องกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด 
เสียหายหรือถูกทําลาย และใหผู้้มีสิทธ์ิและผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่ตนได้รับอนุญาตหรือใช้งานได้เท่านั้น 

(4) จัดทําสํารองข้อมูลและซอฟต์แวร์ (Software) ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเก็บไว้ 
(5) จัดทําระบบกู้คืนข้อมูลและซอฟต์แวร์ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งนี้ ให้จัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
(6) กําหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานและใช้สิทธิ์การเข้าถึงในระบบทะเบียน

ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการกํากับ

ดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉิน

ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 
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(8) กําหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการใช้งานเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวั ติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน และให้มีการตรวจสอบ

และประเมินผลมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ 
(9) ห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากผู้มีอํานาจตามข้อ 3.2 – 3.5 แล้วแต่กรณี 
(10) การละเมิดมาตรการความปลอดภัยใดๆ ที่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจถูกระงับสิทธิการใช้ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
(11) จัดทําคู่มือ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรตาม

มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(12)  กําหนดมาตรการอื่นใดในการรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยได้ตามความจําเป็น

และเหมาะสม 

 ข้อ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะสําเนาประวัติของตนเองเพื่อทํานิติกรรมหรือ

รับรองสถานะส่วนบุคคล ตามข้อ ๒๓ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ก.ระบบเอกสาร 
 (1) ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงาน  
 (2) ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 3.2 – 3.5 แล้วแต่กรณี รับรองความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ   
 ข. ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 (1) ให้กรอกข้อมูลตามแบบคําขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด

เลขประจําตัวประชาชน และกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
 (2) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบรายละเอียดคําขอพร้อมระบุหมายเลขประจําคําขอ

เพื่อให้ผู้ขอใช้ในการติดตามผลการรับรองสําเนาประวัติของตนเอง 
 (3) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติเสนอคําขอนั้นต่อผู้มีอํานาจอนุญาต เมื่อมีการอนุญาตแล้ว ให้

ผู้ขอสําเนาประวัติทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   

ข้อ 6 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุม กํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานและการทํางาน 
รวมท้ังการแจ้งเตือนความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๒๔ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 

ข้อ 7 การจัดระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒๖ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 
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ประกาศสาํนักงาน ก.ค.ศ. 

เรื่อง  การกําหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ. 16 และแฟ้มประวัติ ระบบเอกสาร 
 
 

 ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2555 กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องบันทึกประวัติของตนเองใน ก.ค.ศ. 16 และ
เมื่อดําเนินการจัดทํา ก.ค.ศ. 16 แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการจัดทําแฟ้มประวัติเพื่อ

เก็บรักษาเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  อาศัยอํานาจตามข้อ 4 ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงกําหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ. 16 และแฟ้มประวัติ 
ระบบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ก.ค.ศ. 16 มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์ทั้ง 2 ด้าน ด้วยกระดาษชนิดขาว ความหนา ไม่
น้อยกว่า 230 แกรม ขนาด 210 มม. × 297 มม. (มาตรฐาน A4) ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติ

ราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ ประกอบด้วย 20 รายการ ตามรูปแบบ ก.ค.ศ. 16 ท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 2 แฟ้มประวัติ มีลักษณะเป็นแฟ้มกระดาษสีเหลือง ความหนาไม่น้อยกว่า 270 แกรม 
ขนาด 260 มม. × 370 มม. หน้าปกมีข้อความว่า “แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ใช้
สําหรับรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สําคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติ

ราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ ตามรูปแบบท้ายประกาศนี้ 
  สําหรับแฟม้ประวัติของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีส่ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หรือส่วนราชการจัดทําขึน้ตามรปูแบบของ ก.พ. เพื่อใช้เก็บ ก.พ. 7 และเอกสารหลักฐาน ใหใ้ชแ้ฟ้มทะเบยีนประวัตินั้น

ต่อไป หรือใช้ตามแบบในประกาศนี้ก็ได้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
      
     (ลงช่ือ) ……………………………………………… 

(นางรัตนา  ศรีเหรัญ) 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
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- ๑ - 

ก.ค.ศ. ๑๖ 

 
 

 

 

 

 

 

       

รูปที่ ๑ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๒ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๓ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๔ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๕ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๖ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๗ 
พ.ศ. ................. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................เลขประจําตัวประชาชน 

๒. วัน เดือน ปี เกิด................................................................................................................................................... 
(..................................................................................................................................................) 

๓.   หมู่โลหิต................................................................. 

๔.   ชื่อ-นามสกุล บิดา 
      .............................................................................. 

๕.   ชื่อ-นามสกุล มารดา 
 .............................................................................. 

๖.  ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส 
     ................................................................................ 

๗.  วันบรรจุ............................................................................................................. ๘.  วันครบเกษียณอายุ.................................................................................................... 

๙.  ที่อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................ตรอกหรือซอย.............................................................................ถนน......................................................................................... 
     แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
     โทรศัพท์บ้าน..........................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................................................................................... 

๑๐. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วันหมดอายุ............................................................ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วันหมดอายุ............................................................ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วันหมดอายุ............................................................ 

๑๑.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน ปี) 

วุฒิที่ได้รับ 
วุฒิ สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท 

ประถมศึกษา      

มัธยมศึกษา      

อนุปริญญา      

      

ปริญญาตรี      

      

ปริญญาโท      

      

ปริญญาเอก      

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)...................................................................... (เจ้าของประวัติ) 
(..................……………………………………………..) 
………..…./……..……./………..…. 

 

(ลงชื่อ)..............................................................................................(หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย) 
(..........................................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................................... 
 

ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว 

 (ลงชื่อ).............................................................................(เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ) 
(……………..…………………………………………….........) 
………..…./……..……./………..…. 
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  - ๒ - ก.ค.ศ. ๑๖ 
๑๒. ตําแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 

วัน เดือน ป ี ตําแหน่ง/ส่วนราชการ /หน่วยงานการศึกษา วิทยฐานะ 
เลขที ่

ตําแหน่ง 
ตําแหน่ง 
ประเภท 

อันดับ/ 
ระดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ/ 
ค่าตอบแทน/ 
เงิน พตก. 

เอกสารอ้างองิ 

        
        
        
        
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัติ......................................................................................................................................................................................................................................... 
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  ก.ค.ศ. ๑๖ 
- ๓ - 

๑๓.  ประวัติการฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน ปี) 

ประกาศนียบัตร/หลักสูตร สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

๑๔. ประวัติการดูงาน 

ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน ปี) 

สถานที่ (ในประเทศ / ต่างประเทศ) หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัติ......................................................................................................................................................................................................................................... 

๑๕.  ความสามารถพิเศษ 

ด้าน รายละเอียด หมายเหตุ 
  เกษตรกรรม   
  กิจกรรม/นันทนาการ   
  กีฬา   
นาฎศิลป์/ดนตรี   
  ภาษา   
  วิชาการ   
  ศาสนา/วัฒนธรรม   
  ศิลปะ/หัตถกรรม/คหกรรม   
  อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี   
  อ่ืนๆ   
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  - ๔ - 
ก.ค.ศ. ๑๖ 

๑๖.  การปฏิบัติราชการพิเศษ 
ตั้งแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
รายละเอียด เอกสารอ้างองิ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

๑๗.  การได้รับโทษทางวินัย และการล้างมลทิน  

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างองิ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

๑๘.  วันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก 

ตั้งแต่ – ถึง (วัน เดือน ปี) รายการ เอกสารอ้างองิ 
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัติ......................................................................................................................................................................................................................................... 
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  ก.ค.ศ. ๑๖ - ๕ - 

๑๙.เครื่องราชอิสรยิาภรณ์/เหรียญตรา  

วันที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญตรา ลําดับที่ เล่มที ่ เล่ม ตอนที ่ หน้า 
วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

๒๐. จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

ปีงบประมาณ 

ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นต

ัว 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

รยิ
า 

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 

ลา
พัก

ผ่อ
น 

ลา
อุป

สม
บท

หร
ือ 

ลา
ไป

ปร
ะก

อบ
พิธ

ีฮัจ
ย์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
หร

ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ยีม
พล

 

ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัต

ิงา
นใ

น 
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 

ลา
ไป

ฟื้น
ฟูส

มร
รถ

ภา
พ 

ด้า
นอ

าช
ีพ 

ขา
ดร

าช
กา

ร 

มา
สา

ย ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัติ......................................................................................................................................................................................................................................... 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

วิธีสําเนาไฟล์เอกสาร 
  การ Scan ไฟล์ในที่นี้จะยกตวัอย่างการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional ใน
การ Scan ไฟล์เอกสาร และใช้ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นเอกสารจําลองเป็น Scan เป็นตัวอย่างซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  1. เปิดไฟล์ Adobe Acrobat 7.0 Professional ขึ้นมาดังรูป 
 

 
แสดงการเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional 

 
  2. ต้ังค่าการ Scan ไฟล ์
   2.1 เลือกเมนู Create PDF >> From Scanner 
 

 
แสดงการเลือกเมนู Scan ไฟล์เอกสาร 

 
   2.2 Setup ค่าไฟล์ Scan เลือก Scan ในสว่นของ Create PDF Scanner 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงการตั้งค่า “Create PDF From Scanner” 

 
    เมื่อทําการต้ังค่าเสร็จแล้วใหค้ลิกปุ่ม “ ” 
 
   2.3 ต้ังค่าไฟล์ Scan  
    - Color Mode: Black and White คือการตั้งค่าสีไฟล์ Scan 
    - Resolution: 300 dpi คือ การต้ังค่าความละเอียดของไฟล์ Scan 
    - Original Size: A4 คือ การต้ังค่ากระดาษของไฟล์ Scan 
    - Original Placement: Feeder [1-sided] คือ การต้ังค่าของการใส่
เอกสารการ Scan 

 
แสดงการตั้งค่าการ Scan ไฟล์เอกสาร 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

    หมายเหต ุค่าดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานในการ Scan ไฟล์ที่มีขนาดกระดาษ 
A4 (ขาวดํา) หากต้องการ Scan ไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเป็นสีจะต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 
 
  3. ขั้นตอนการ Scan ไฟล์ 
   3.1 นําเอกสารใส่เครื่อง Scan (ที่ละแผ่น) 
   3.2 คลิกปุ่ม “ ” 
 

 
แสดงการคลิกปุ่ม “Scan” เอกสาร 

 
   3.3 เมื่อโปรแกรมทําการ Scan จะมีป๊อบอัพแสดงระดับความสําเร็จการ Scan 
 

 
แสดงระดับความสําเร็จของการ Scan 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

    จากนั้นจะมีป๊อบอัพ “Network ScanGear” ให้คลิกปุ่ม “ ” 
ดังรูป 

 
แสดงป๊อบอัพ “Network ScanGear” 

 
    เมื่อคลิกปุ่ม “ ” แล้วจะปรากฏหน้าต่าง “Acrobat Scan” 
หากต้องการ Scan เอกสารต่อให้คลิก “ ” เพื่อทําการ Scan เอกสารต่อ 
 

 
แสดงการคลิกปุ่ม “Next”  

 
    หากไม่ต้องการ Scan เอกสารต่อให้คลิก “ ” 
 

 
แสดงการคลิกปุ่ม “Done” 

 
   3.6 เมื่อ Scan เสร็จแล้วจะปรากฏไฟล์เอกสารที่ทําการ Scan ขึ้นมา 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงไฟล์เอกสารที่ Scan เสร็จแล้ว 

  
   3.7 บันทึกไฟลท์ี่ Scan เอกสารลงเครื่อง เพื่อนําไปไปแนบไฟล์เอกสารในระบบตาม
ขั้นการการแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน (โปรแกรมจะ save ไฟล์เอกสารเป็นนามสกุล .pdf) 
 

 
แสดงการ Save ไฟล์เอกสารให้เป็นนามสกลุ .pdf 

 
 
  หมายเหต ุผูใ้ช้สามารถที่จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถแปลงเอกสารกระดาษ ให้อยู่ใน
รูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional ใน
การ Scan ก็ได้ 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

วิธีเตรียมรูปถ่าย 
  การเตรียมรูปถ่ายในที่นี้จะยกตัวย่างการใช้โปรแกรม Photoshop_CS3 ในการเตรียมรูป
ถ่าย และจะนาํเอาไฟล์ตัวอย่าง ก.ค.ศ.16 ที่ได้ทําการ Scan ไว้แล้วในสว่นของวิธีการ Scan ไฟล์
เอกสารต่างๆ มาทําต่อซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. เปิดไฟล์ Photoshop_CS3 ขึ้นมาดังรูป 
 

 
แสดงตัวอย่างการเปิดโปรแกรม Photoshop_CS3 

 
  2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแลว้ให้ทําการต้ังค่าหน้ากระดาษเพื่อกําหนดขอบเขตขนาดของ
รูปภาพที่จะตัดโดยไปที่ File > New แล้วต้ังขนาดรูป 
   - ต้ังค่า Width=300 pixels 
   - ต้ังค่า height=380 pixels 
   - ต้ังค่า Resolution= 300 pixels/inch 
   - ต้ังค่า Color Mode เป็น RGB Color 
  หมายเหตุ ค่าที่ต้ังนี้เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ต้ังค่าผลลัพธ์รูปถ่ายที่จะใช้อัพโหลดรูปเข้าระบบ 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงตัวอย่างการตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อกําหนดขอบเขตขนาดของรูปภาพที่จะตัด 

   
  3. ลากไฟล์ pdf. มาวางไว้ใน Photoshop เมื่อลากไฟลม์าวางแล้วจะปรากฏการ Import 
PDF 
 

 
แสดงตัวอย่างการลากไฟล์ pdf. มาวางไว้ใน photoshop 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

  4. ต้ังค่า pdf Resolution=300 plxels/inch 
 

 
แสดงตัวอย่างการตั้งค่า pdf Resolution=300 plxels/inch 

 
  5. เลือกหน้าไฟล์ตัวอย่าง ก.ค.ศ.16 หน้าที ่1 (ที่มีรูปถ่ายติด) แล้วคลิกปุ่ม OK 
   หมายเหต ุในที่นี้ไฟล์ Scan นั้นได้ต้ังค่าเป็นขาวดํา ดังนั้นรูปที่จะทําการตัดจะเป็นสี
ขาวดํา 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงตัวอย่างการเลือกหน้าไฟล์ตัวอย่าง ก.ค.ศ.16 หน้าที ่1 (ที่มีรูปถ่ายติด) 

 
  6. ใช้เครื่องมือ Rectangular tool “ ” คลมุรูปภาพที่จะทําการตัด 
 

 
แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Rectangular tool 

 

  7. เมื่อใช้เครื่องมือ “ ” คลุมรอบรูปภาพที่จะตัดแล้วให้ใช้เครื่องมือ Move tool “ ” 
ย้ายรูปมาไว้หน้ากระดาษที่สร้างไว้ตอนแรก 
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** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงตัวอย่างการ Move รูปภาพโดยใช้เครื่องมือ “Move tool” 

 
  8. ทําการปรับย่อขยายรูปภาพที่นํามาวางให้พอเหมาะกับขนาดกระดาษที่สร้างโดยใช้คีย์ลัด 
กดปุ่ม Ctrl+T หรือคลิกที่ Checkbox “Show Transform Controls ที่จะทําให้สามารถย่อขยาย
รูปภาพได้ 
 

 
แสดงตัวอย่างการปรับย่อขยายรูปภาพ 

 
  9. เมื่อทําการปรับย่อขยายสมบูรณ์แล้ว ทําการ Save รูปโดยไปที่เมนู file > save for web 
(ใช้เมนูนี้เท่านัน้) แล้วปรับค่า Preset เป็น JPEG และคลิกปุ่ม “ ”ดังรูป 
 

ฅ-5



 

 
** ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
แสดงการเลือกเมนู save รูปภาพ และปรับค่า Preset และคลิกปุ่ม save 

 

  10. ต้ังช่ือรูป แล้วคลิกปุ่ม “ ” เพื่อ save รปูลงเครื่องเพื่อนําไปอัพโหลดใน
ระบบต่อไป 
 

 
แสดงการตั้งช่ือรูป และคลิกปุ่ม save 

   
  หมายเหต ุผูใ้ช้สามารถที่จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถแปลงรูปถ่ายให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 
.jpg ตามขนาดที่ระบบฯ กําหนด ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรม Photoshop_CS3 ก็ได้ 
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คูมือการใชงานระบบตรวจสอบ
และรับรองขอมูล 
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บทที่ 1 
 

กระบวนการจัดทําข้อมูลปฐมภูมิ 
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

 
กระบวนการจัดทําข้อมูลปฐมภูมิ 

 
“เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุด เน่ืองจากเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ …. และหากข้อมูลดิบ 
(Raw Data) ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ไม่สามารถนํา
ข้ อมู ล เหล่ า น้ี ไปประมวลผล เ พ่ือ ใ ช้ เ ป็นข้ อมู ล
สารสนเทศ (Information) ได้เลย” 

 
การจัดทําข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลเป็นขั้นตอนที่มี

ความสําคัญสูงสุดในการจัดระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นความลับ เอกสารถูกจัดเก็บที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดซึ่งกระจายอยู่ 225 เขตพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ เอกสารทะเบียนประวัติมีจํานวนมากถึง 3,000,000 แผ่น (ประมาณการจํานวนเอกสารที่จํานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. จํานวน 500,000 คน และโดยเฉลี่ยแต่ละคนมีจํานวน 
6 แผ่น) ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการโลจิสติกส์จากเขตพ้ืนที่มายังสํานักงาน ก.ค.ศ. และบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือ
บันทึกข้อมูล ประกอบกับข้อความท่ีจดบันทึกด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่ลงในเอกสารแฟ้มทะเบียนประวัติไม่
มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน บางส่วนของเอกสารที่จดบันทึกไม่ชัดเจนเน่ืองจากความเก่าเก็บของเอกสารทําให้
ความเข้มของหมึกที่จดบันทึกซีดจางลง หากไม่มีกระบวนการบริหารจัดการปัจจัยอุปสรรคดังกล่าว อาจทํา
ให้เอกสารเกิดการสูญหาย ข้อความในเอกสารไม่ชัดเจนจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลดิบ (Raw Data) 
ผิดพลาดส่งผลให้คุณภาพของข้อมูลปฐมภูมิในระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ลดลงจนอาจไม่
สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปประมวลผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) ได้ 

จากการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จากสํานักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดระบบ
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รวบรวมปัญหาและ
ข้อจํากัดต่าง ๆ ในการจัดทําข้อมูลปฐมภูมิมาสร้างกระบวนการทํางาน (Working Process) เพ่ือควบคุม
คุณภาพเอกสารสําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 รายชุดให้มีความคมชัด ข้อมูลทุกหมวดรายการเป็นปัจจุบัน
(ณ วันที่ 1 ต.ค. 2553) สามารถป้องกันการสูญหายของเอกสารจากการขนส่งจากเขตพื้นที่ฯ มายัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. (Logistics Control) การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล (Key-in 
Audit and Monitoring) การตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ ในการน้ี
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันเพ่ือให้สํานักงาน ก.ค.ศ. สามารถตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ได้
ในทุกขั้นตอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ end-to-end 
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การจัดทําข้อมูลปฐมภูมิประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

รูปที่ 1-1 กระบวนการจัดทําข้อมูลปฐมภูมขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันจัดเก็บในรูปเอกสาร 
ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ประกอบด้วยหมวดรายการย่อย 20 หมวด ดังน้ี 

รายการที่ 1 ช่ือ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน            
รายการที่ 2 วัน เดือน ปี เกิด               
รายการที่ 3 หมู่โลหิต               
รายการที่ 4 ช่ือ – นามสกุล บิดา              
รายการที่ 5 ช่ือ – นามสกุล มารดา              
รายการที่ 6 ช่ือ – นามสกุล คู่สมรส             
รายการที่ 7 วันบรรจุ           
รายการที่ 8 วันครบเกษียณอายุ               
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รายการที่ 9 ที่อยู่                 
รายการที่ 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ            
รายการที่ 11 ประวัติการศึกษา             
รายการที่ 12 ตําแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับและอัตราเงินเดือน     
รายการที่ 13 ประวัติการฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย           
รายการที่ 14 ประวัติการดูงาน           
รายการที่ 15 ความสามารถพิเศษ           
รายการที่ 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ           
รายการที่ 17 การได้รับโทษทางวินัย และการล้างมลทิน         
รายการที่ 18 วันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก      
รายการที่ 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญตรา             
รายการที่ 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย  

 
หมวดต่างๆ ของ ก.ค.ศ.16 มีดังนี้ 
 รายการที่ 1 ชื่อ - นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 

  การบันทึก ช่ือ - นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ลงใน ก.ค.ศ. 16 ต้องมีรายละเอียด
ตรงกันกับข้อมูลตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน ตามตัวอย่าง 
  การบันทึกช่ือ - นามสกุล 

 - กรอกคํานําหน้านาม ได้แก่คําว่า นาย นาง หรือนางสาว แล้วแต่กรณี หากมี
บรรดาศักด์ิ หรือช้ันยศให้บันทึกลงไปด้วย 

 -ช่ือ-นามสกุลให้บันทึกข้อมูลตามหลักฐานที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวประชาชน ตาม
ตัวอย่าง 
  ตัวอย่างที่ 1 

  1.   ช่ือ-นามสกุล      นายมากมี ศรีสุข      
   
  ตัวอย่างที่ 2 

  1.   ช่ือ-นามสกุล    นางสาววันดี มีโชค   . 
   

ตัวอย่างที่ 3 

  1.   ช่ือ-นามสกุล    ว่าที่ร้อยตรีรักดี มีสุข . 
 
 การบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 

  ให้บันทึกเลขประจําตัวประชาชนจํานวน 13 หลักของเจ้าของประวัติตามหลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง   

 1.   เลขประจําตัวประชาชน 3   1 7  9 9  0 0  0 5 3   1 6   3 
 
  รายการที่ 2 วัน เดือน ปีเกิด 

  บันทึก วันที่ เดือน (ตัวเต็ม)ปีพุทธศักราช(จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในทะเบียนประวัติให้ชัดเจนและจะต้องตรงกับหลกัฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
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ทะเบียนบ้าน โดยบันทึก วัน เดือน ปีเกิด ทั้งที่เป็นตัวเลข และตัวอักษรตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

  2.  วัน เดือน ปี เกิด        23 สิงหาคม 2526                  . 
         (ย่ีสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยย่ีสิบหก) 
 
  หมายเหตุ  รายการข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากใช้
เป็นหลักฐานในการคํานวณวันเกษียณอายุราชการเจ้าของประวัติจึงต้องระบุให้ถูกต้องตามหลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน และใน ก.ค.ศ.16จะต้องบันทึกตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

 
  รายการที่ 3 หมู่โลหิต 

  หมู่โลหิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บันทึกในทะเบียนประวัติจะต้องตรง
กับหมู่โลหิตที่ระบุอยู่บนหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของประวัติ โดยบันทึกเป็นตัวอักษรภาษาไทย
เท่าน้ัน ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

  3.   หมู่โลหิต       เอ     . 
 
  รายการที่ 4 ชื่อ – นามสกุล บิดา 

  บันทึก ช่ือ-นามสกุลของบิดา ตามข้อมูลในสําเนาทะเบียนบ้าน โดยบันทึกคํานําหน้านาม ได้แก่คํา
ว่า นาย  หากมีบรรดาศักด์ิ หรือช้ันยศ แล้วแต่กรณี ให้บันทึกลงไปด้วย จากน้ันบันทึกช่ือ ตามด้วยนามสกุล ตาม
ตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง 

  4.   ช่ือ-นามสกุล บิดา 

                 ร.ต.ต.สมชาย ศรีสุข             
 
  รายการที่ 5 ชื่อ – นามสกุล มารดา 

  บันทึก ช่ือ-นามสกุล มารดา ตามข้อมูลในสําเนาทะเบียนบ้าน ให้บันทึกคํานําหน้านาม ได้แก่
คําว่า นาง หรือนางสาวแล้วแต่กรณี หากมีบรรดาศักด์ิ หรือช้ันยศ ให้บันทึกลงไปด้วย จากน้ันบันทึกช่ือ ตาม
ด้วยนามสกุล ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

  5.   ช่ือ-นามสกุล มารดา 

           นางมาลัย ศรีสุข        
 
  รายการที่ 6 ชื่อ – นามสกุล คู่สมรส 

  บันทึก ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ตามรายช่ือในเอกสาร
ใบสําคัญสมรส ให้บันทึกคํานําหน้านาม ได้แก่คําว่า นาย นาง หรือนางสาว แล้วแต่กรณี ถ้ามีบรรดาศักด์ิ หรือช้ัน
ยศ ให้บันทึกลงไปด้วย จากนั้นบันทึกช่ือ ตามด้วยนามสกุล ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 
  6.   ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส 

           นาง(สาว)รุ่งระวี ศรีสุข(รู้ดี)        
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  หมายเหตุ กรณีไม่มีคู่สมรส ให้เว้นว่างไว้ 

 
  ตัวอย่าง   
  6.   ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส                                                                                                            
            

   
รายการที่ 7 วันบรรจุ 

  บันทึก วันที่ เดือน (ตัวเต็ม) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ที่ข้าราชการผู้น้ัน ได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ มิใช่วันที่ออกคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือวันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุลงลายมือช่ือในคําสั่ง เช่น ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ 
ลงลายมือช่ือในคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ดังนั้น วันบรรจุ คือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง   
  7.   วันบรรจุ   25 สิงหาคม 2552    
 
  รายการที่ 8 วันครบเกษียณอายุ 

  บันทึก วันที่ เดือน (ตัวเต็ม) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ที่มีอายุครบหกสิบ
ปี  บริบูรณ์ โดยให้บันทึกทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งการนับอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยใช้ พ.ศ. เกิด
บวกด้วย ๖๐ ยกเว้น ผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ก่อนปี พ.ศ.๒๔๘๔ ให้ใช้ พ.ศ.เกิด
บวกด้วย ๖๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ให้นับตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งตรวจชําระใหม่ และใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติว่า การนับอายุของบุคคล
ให้เริ่มนับต้ังแต่วันเกิด ฯลฯ เช่น ผู้ที่เกิดวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕26 จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2586 และวันครบเกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน ๒๕87ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่างที่ 1 เจ้าของประวัติ ที่เกิดในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖ 

  8.   วันครบเกษียณอายุ 30 กันยายน 2586    
 

ตัวอย่างที่ 2  เจ้าของประวัติ ที่เกิดในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๒๖ 

  8.   วันครบเกษียณอายุ 30 กันยายน 2586    
 
ตัวอย่างที่ 3  เจ้าของประวัติ ที่เกิดในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๖ 

  8.   วันครบเกษียณอายุ 30 กันยายน 2587    
 
  รายการที่ 9 ที่อยู่ 

  ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยู่ ที่สามารถ
ติดต่อได้ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงข้อมูลในรายการนี้ เช่น ใช้สําหรับติดต่อเจ้าของประวัติ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เบิกค่าเช่าที่พัก หรือที่เก่ียวกับภูมิลําเนาของเจ้าของประวัติ เป็นต้น ให้
บันทึกที่อยู่ปัจจุบันตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน  ตามตัวอย่าง 
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  ตัวอย่าง 

9.   ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50    หมู่ที่ 1 ตรอกหรือซอย         -      ถนน       -             .แขวง/ตําบล 
ทับยา  เขต/อําเภอ   อินทร์บุรี  จังหวัด สิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์ 16110  โทรศัพท์บ้าน      -           
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-900XXXX 

 
  รายการที่ 10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  บันทึกรายละเอียดของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ประเภท เลขที่ และวันหมดอายุ (วันที่ 
เดือน (ตัวเต็ม) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก)) ตามท่ีได้กําหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

10.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ครู เลขที่ 5310900022XXXX วันหมดอายุ 29 มิถุนายน 2558    
       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท     เลขที่                       วันหมดอายุ    

       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท     เลขที่                วันหมดอายุ      

 
  รายการที่ 11 ประวัติการศึกษา 

  บันทึกช่ือสถานศึกษาที่เคยศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษา
สูงสุด โดยสถานศึกษาให้ใช้อักษรย่อ เป็น “ร.ร.” ตามด้วยช่ือสถานศึกษา ส่วนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สถานศึกษาให้ระบุ คําว่า “มหาวิทยาลัย” นําหน้าแล้วตามด้วยช่ือสถานศึกษานั้น จากน้ันระบุวัน เดือน 
(อักษรย่อ) ปีพุทธศักราช(จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ต้ังแต่เข้าศึกษาจนถึงวันที่สําเร็จการศึกษาในแต่
ละแห่ง และวุฒิการศึกษาให้ระบุช่ือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร (ต้องระบุอักษรย่อให้ถูกต้อง เช่น ค.บ. 
ศษ.บ. กศ.บ.ฯลฯ) พร้อมทั้งสาขาวิชาเอก วิชาโท (ถ้ามี) ทั้งน้ีให้บันทึกเฉพาะปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา หรือ
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามตัวอย่าง 
 
  กรณีจบปริญญาตรีขึ้นไปให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาบัตรแล้ว 
  ตัวอย่าง 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ต้ังแต่ – ถึง 

(เดือน ปี) 
วุฒิที่ได้รับ 

วุฒิ สาขาวิชาเอก 

ประถมศึกษา ร . ร . วั ดศ รี สํ า ร าญ 
อําเภอ................... 
จังหวัด.................. 

17 พ.ค. 2532-16 
มี.ค. 2538 

ป.6  

มัธยมศึกษา ร.ร.อินทร์บุรี 
อําเภอ................... 
จังหวัด.................. 

17 พ.ค. 2539-16 
มี.ค. 2544 

 ม.6  

อนุปริญญา 

 
อําเภอ................... 
จังหวัด.................. 

   

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัย   ราช
ภัฏเทพสตรี 
อําเภอ................... 

1 มิ .ย. 2545 - 24 
มี.ค. 2549 

ครุ ศ าสตร บัณ ฑิต 
(ค.บ.) 

เทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา 
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ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ต้ังแต่ – ถึง 

(เดือน ปี) 
วุฒิที่ได้รับ 

วุฒิ สาขาวิชาเอก 

จังหวัด.................. 
ปริญญาโท อําเภอ................... 

จังหวัด.................. 
   

ปริญญาเอก  
อําเภอ................... 
จังหวัด.................. 

   

 เมื่อเจ้าของประวัติบันทึกรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องและวัน เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ในช่องเจ้าของประวัติ
ด้วย จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก แล้วลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้อง และเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายลงลายมือช่ือต่อไป 

 
  รายการที่ 12 ตําแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เจ้าของประวัติทําการบันทึกรายการตําแหน่ง วิทยฐานะ 
อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ ดังน้ี 

  - วัน เดือน ปี ให้บันทึกวัน เดือน ปี ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามรูปแบบท่ี
กําหนดดังน้ี วันที่ เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) 
  - ตําแหน่ง/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา ให้บันทึกตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง โดยให้
ระบุ ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด 

  - วิทยฐานะ บันทึกวิทยฐานะที่ได้รับการแต่งต้ัง 
  - เลขที่ตําแหน่ง บันทึกเลขที่ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง 
  - ประเภทตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๕ แบ่งตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญออกเป็น   ๔ 
ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และ
ตําแหน่งประเภททั่วไป จึงให้บันทึกตําแหน่งประเภทท่ีแต่งต้ัง เช่น ทั่วไป เป็นต้น 

  - อันดับ/ระดับ บันทึกอันดับหรือระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทท่ีแต่งต้ัง 
  - อัตราเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ 
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้บันทึกตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังน้ี 
ตัวเลขอารบิก และเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นไว้ช่วงละสามหลัก 

  - เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน/เงิน พตก. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บันทึกตามรูปแบบที่กําหนด
ดังน้ี ตัวเลขอารบิกและเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นไว้ช่วงละสามหลัก 

  - เอกสารอ้างอิง ให้บันทึกคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด ดังน้ี คําสั่ง (ร.ร.ช่ือสถานศึกษา) ที่ (เลขที่คําสั่งเป็นเลขอารบิก) / ปี
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พุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ลว. วันที่ เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลัก 
เป็นเลขอารบิก)ดังตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

 

วัน เดือน ปี 
ตําแหน่ง/         ส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

วิทยฐานะ เ ล ข ที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ ง
ประเภท 

อันดับ/
ระดับ 

อั ต ร า
เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ/
ค่าตอบแทน/
เงิน พตก. 

เอกสารอ้างอิง 

25 ส.ค. 2554 ครู ผู้ ช่ วยร.ร.  (ชื่ อ
สถานศึกษา) อ . (ชื่ อ
อําเภอ) สพป.สิงห์บุรี 
(บรรจุและแต่งต้ัง) 

 5600  ค รู
ผู้ช่วย 

8,340  คํ าส่ั ง ร.ร.   (ชื่ อ
สถานศึ กษา)    ที่  
90/2554 
ลว. 25 ส.ค. 2554

 
  ตัวอย่าง กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 

วัน เดือน ปี 
ตําแหน่ง/         ส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

วิทยฐานะ เ ล ข ที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ ง
ประเภท 

อั น ดั บ /
ระดับ 

อั ต ร า
เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ/
ค่าตอบแทน/
เงิน พตก. 

เอกสารอ้างอิง 

13 ก.พ. 2554 เ จ้ าพนักงาน พัส ดุ  
สพป.กรุงเทพมหานคร
(บรรจุและแต่งต้ัง) 

 อ20 ทั่วไป ปฏิบัติกา
ร 

7,100  คํ า ส่ั ง  ส พ ป . 
กรุงเทพมหานคร
ที่ 42/2554 
ลว. 13 ก.พ. 2554

 
2. ผู้ได้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การโอนกรณีน้ี เป็นการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เช่น การ
โอนพนักงานเทศบาล การโอนข้าราชการกรุงเทพมหานคร การโอนข้าราชการพลเรือน การโอนข้าราชการทหาร 
หรือข้าราชการตํารวจ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

 2.1  เมื่ อสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาหรือส่ วนราชการ ที่ รับโอน ไ ด้รับ  ก .พ .7 และ 
แฟ้มทะเบียนประวัติ หรือประวัติรับราชการ หรือบัตรประวัติพนักงาน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนเก่ียวกับ
ประวัติการรับราชการของผู้ น้ันจากต้นสังกัดเดิมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการ                   
ใน ก.ค.ศ. ๑๖ ที่ไม่มีในเอกสารดังกล่าว หรือจําเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลขึ้นใหม่ใน ก.ค.ศ. ๑๖ เช่น 
รายการที่ 10 เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายการที่ 11 ประวัติการศึกษาท่ีเดิมไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอก 
หรือสาขาวิชาโท เป็นต้น 

 2.2 เมื่อดําเนินการตามข้อ 2.1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง
หน่ึง แล้วให้เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติลงนามตรวจสอบ
ข้อมูลถูกต้อง แล้วนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้า ส่วนราชการ หรือผู้ที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย แล้วแต่กรณี ลงลายมือช่ือกํากับ 
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3. ผู้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ 

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ ให้ใช้ ก.พ.7 และแฟ้ม
ป ร ะ ว ัต ิเ ด ิม  ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ข้ อมู ล ใน  ก .พ . 7 ใ ห้ บั นทึ กข้ อมู ล ขึ้ น ใหม่ ใ น  ก .ค .ศ .  ๑๖  เ ช ่น 
รายการที่ 10 เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

 
4. การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ 

การบรรจุกลับเข้ารับราชการกรณีน้ี ได้แก่ การบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
ออกจากราชการ ไปป ฏิ บั ติ ง าน ใด  การบรร จุ ข้ า ร าชการครู แ ละบุ คล ากรทา งกา ร ศึ กษา 
ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือการบรรจุ
ข้าราชการอ่ืน กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

4.1 การบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด 
ก า ร บ ร ร จ ุข ้า ร า ช ก า ร ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ที ่ถ ูก สั ่ง ใ ห ้อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร 
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยู่ก่อนที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2555 ใช้บังคับ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3 

4.2 การบรรจุข้าราชการอ่ืน กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 

 
รายการที่ 13 ประวัติการฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกเฉพาะประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ โดยจะต้องมีใบร ับรอง วุฒิบ ัตร หรือ
ประกาศนียบัตรที่ได้รับมอบ ดังน้ี 

- เดือน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักราชที่เริ่มต้น (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) – เดือน (ตัวย่อ) ปี
พุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ที่ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

- ช่ือประกาศนียบัตร หรือช่ือหลักสูตรตามใบรับรอง วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร                  
ที่ได้รับมอบ 

 - สถานที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

- หน่วยงานที่จัด 

 
การบันทึกประวัติการฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

ตั้งแต่ ถึง 
(เดือน ปี) ประกาศนียบัตร/หลักสูตร สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

มิ . ย .  2555 –  
มิ.ย. 2555 

พัฒนาข้ าราชการค รูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือน
เป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

โ ร งแรมศ รีพฤทธา ลัย ร าชภั ฎ
สัมมนาคาร (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
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 รายการที่ 14 ประวัติการดูงาน 

             ประวัติการดูงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณีช่องแรกไม่ระบุวัน กรอกข้อมูลเฉพาะ เดือน และปีงบประมาณ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงาน ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึก
ข้อมูลการดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

 - เดือน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักราชที่ เริ่มต้น (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) – เดือน  
(ตัวย่อ) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) เสร็จสิ้น 

 - สถานที่ที่ดูงาน 

 - หมายเหตุที่เก่ียวข้องกับการดูงาน (ระบุวันที่ จํานวนวัน) 
 การบันทึกประวัติการดูงาน กรณีช่องแรกไม่ระบุวัน กรอกข้อมูลเฉพาะเดือนและ

ปีงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง 

ตั้งแต่ ถึง 
(เดือน ปี) สถานที่ (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หมายเหตุ 

พ.ค. 2554 –  พ.ค. 2554 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (1-3 พ.ค. 2554
จํานวน 3 วัน) 

ธ.ค. 2554 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี (3-10 ธ.ค. 2554) 

 
2. กรณีช่องแรกระบุวัน เดือน และปีงบประมาณ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงาน ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึก
ข้อมูลการดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

  - วันที่ เดือน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักราชที่เริ่มต้น (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) – วันที่ 
เดือน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) ที่ดูงานเสร็จ 

 - สถานที่ที่ดูงาน 

 - หมายเหตุที่เก่ียวข้องกับการดูงาน 

การบันทึกประวัติการดูงาน กรณีช่องแรกระบุวัน เดือน และปีงบประมาณ ให้บันทึกข้อมูล 
ตามตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

ตั้งแต่ ถึง 
(เดือน ปี) สถานที่ (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หมายเหตุ 

1 พ.ค. 2554 - 3 พ.ค. 
2554 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 

3 ธ.ค. 2554 - 10 ธ.ค. 
2554 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี 

 รายการที่ ๑๕ ความสามารถพิเศษ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงค์ที่จะบันทึกความสามารถพิเศษ          
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการความสามารถพิเศษ ดังน้ี 

 - ด้านของความสามารถพิเศษ โดยสามารถระบุได้มากกว่า ๑ ประเภท โดยทําเคร่ืองหมาย
ใน � ด้านที่มีความสามารถ 
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  - รายละเอียดเพ่ิมเติมของความสามารถพิเศษ ซึ่งในกรณีที่มีมากกว่าหน่ึงรายการ ให้ใช้
เครื่องหมาย “,” คั่นแต่ละรายการ 

  - หมายเหตุเพ่ิมเติม 

  การบันทึกความสามารถพิเศษ ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

ด้าน รายละเอียด หมายเหตุ 

� เกษตรกรรม   

� กิจกรรม/นันทนาการ   

� กีฬา   

� นาฏศิลป์/ดนตรี   

� ภาษา มีทักษะในการฟัง, พูด, อ่าน, เขียนภาษาญี่ปุ่นได้  

� วิชาการ   

� ศาสนา/วัฒนธรรม   

� ศิลปะ/หัตถกรรม/คหกรรม   

� อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี   

� อ่ืนๆ   

   

  
 รายการที่ 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ ดังน้ี 

 - ต้ังแต่ - ถึง ระบุวันที่ เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักราชที่เริ่มต้นปฏิบัติราชการพิเศษ (ตัวเลข
อารบิกจํานวน สี่หลัก) – วันที่ เดือน (ช่ือย่อ) ปีพุทธศักราชที่สิ้นสุดที่ปฏิบัติราชการพิเศษเสร็จ (ตัวเลข       
อารบิกจํานวนสี่หลัก) ให้ระบุปีพุทธศักราช (ตัวเลขอารบิกจํานวนสี่หลัก) ในปีที่ปฏิบัติราชการพิเศษเสร็จ 

 - รายละเอียดระบุตามตัวอย่าง 
 - เอกสารอ้างอิง 
 การบันทึกการปฏิบัติราชการพิเศษ ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง 

ต้ังแต่-ถึง 

(วัน เดือน ปี) รายละเอียด เอกสารอ้างอิง 

23 ก.พ. 2534 -2 
พ.ค. 2534 

ไ ด้ ป ร ะจํ า ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร า ชก า ร ใน เ ขต
ประกาศใช้ กฎอัยการศึก เขตอําเภอนํ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม  2534มีวันลาป่วย....-....วัน 
ลากิจ....-....วัน ขาดราชการ.......-.....วัน คงเหลือวัน
ปฏิบัติราชการ - ปี  2  เดือน  8  วัน 

1. คํ า สั่ ง  ที่  19/2534  
ลว. 31 ม.ค. 2534                    
2. ประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เรื่อง
การใช้กฎอัยการศึกราชอาณาจักร  
ลว. 23 ก.พ. 2534 
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 รายการที่ 17 การได้รับโทษทางวินัย และการล้างมลทิน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับโทษทางวินัย หรือได้รับการล้างมลทิน               
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ โดยการได้รับโทษทางวินัยตามสถานโทษ               
ซึ่งมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติ
ไว้ ๕ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) ลดขั้นเงินเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก ดังน้ี 

 - ปีพุทธศักราช (จํานวนสี่หลักเป็นเลขอารบิก) 
 - สถานโทษ 

 - ลักษณะความผิด คือ พฤติกรรมที่ผู้น้ันกระทําผิด เช่น ละทิ้งหน้าที่ ฯลฯ 

 - เอกสารอ้างอิง คือ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา (ผู้อํานวยการสถานศึกษา, ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ) และวัน เดือน ปี ที่สั่งลงโทษ และหมายเหตุ 

 
การบันทึกการได้รับโทษทางวินัย ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 1 การภาคทัณฑ์ 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ภาคทัณฑ์ ร่ วมลงนามกับเ จ้าหน้าที่  
สภาตําบลจัดซื้อครุ ภัณฑ์  
ของสภาตําบล 

คําสั่ง ร.ร.อนุบาล
เชียงใหม่             
ที่ 1/2554         
ลว. 14 ก.พ. 
2554 

 

 
  ตัวอย่างที่ 2 การตัดเงินเดือน 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ตัดเงินเดือน   
5%เ ป็ น เ ว ล า 
1 เดือน   

มีพฤติการณ์ส่อไปในทาง
ทุ จ ริ ต เ งิ นทุ นการศึ กษา
มูลนิธิฟ้ืนฟูชนบท ที่มอบให้
นั ก เ รี ยน  จํ านวน  4,800
บาท โดยหลงลืมไม่นําเข้า
บัญชี  เมื่อถูกทวงถามจึงได้
นําเงินทั้งหมดคืนครบถ้วน 

คําสั่ง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1     
ที่ 8/2554           
ลว. 18 พ.ค. 2554

 

 
  ตัวอย่างที่ 3 การลดขั้นเงินเดือน 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ลดขั้นเงินเดือน 

1 ขั้น   
ไม่มาปฏิบัติราชการและ
ลงเวลามาปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 

คําสั่ง สพป.
เชียงใหม่ เขต 2     
ที่ 30/2554          
ลว. 20 พ.ค. 2554

 

  ตัวอย่างที่ 4 การปลดออก 
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พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ปลดออก หย่อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
โดยมาปฏิบัติราชการสาย
เป็นประจํา บางครั้ งลง
เวลามาปฏิบัติราชการไว้
ล่วงหน้า และมักหายไป
ในช่วงบ่าย 

คําสั่ง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1     
ที่ 10/2554          
ลว. 18 พ.ค. 2554

 

 
ตัวอย่างที่ 5 การไล่ออก 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ไล่ออก ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า สิบห้าวัน 

คําสั่ง สพป.
เชียงใหม่ เขต 3     
ที่ 40/2554          
ลว. 21 มี.ค. 2554

 

 
  ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ แล้วต่อมาผู้บังคับบัญชา มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงโทษเดิม 
ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้บันทึกผลการอุทธรณ์ฟังขึ้นว่ามีมติอย่างไร 
มติครั้งใด วัน เดือน ปี ที่มีมติ ไว้ในช่องหมายเหตุ 

  ตัวอย่าง 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ภาคทัณฑ์ ละทิ้งหน้าที่ราชการ  2 วัน 
(3 - 4 ม.ค. 2554) 

คําสั่งโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่     
ที่ 1/2554            
ลว. 14 ก.พ. 2554

อุทรณ์คําสั่งโดยให้ว่า
กล่าวตักเตือนแทน 
ตามม ติ  อ .ก .ค .ศ . 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่3/2554 เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2554 

 
  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป สั่งการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมโดยพิจารณาเห็นว่า โทษ
เดิม ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษน้ัน หนักไป หรือเบาไป หรือเห็นว่า ควรงดโทษและให้ทําทัณฑ์บนแทน หรือเห็นว่าไม่เป็น
ความผิดจึงสั่งการให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม แล้วมีคําสั่งใหม่น้ัน ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ และบันทึกในช่อง 
“สถานโทษ” ว่าเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ันเป็นอย่างไร และระบุหนังสือแจ้งในช่องเอกสารอ้างอิง ในลักษณะเดียวกัน
กับกรณีมีการอุทธรณ์ 
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  ตัวอย่าง 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ภาคทัณฑ์ ละทิ้งหน้าที่ราชการ 2
วัน (3-4 ม.ค. 2554) 

คําสั่งโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ ที ่
1/2554            
ลว. 14 ก.พ. 2554 

 

2554 ง ด โ ทษภ าคทั ณ ฑ์  
(เป็นว่ากล่าวตักเตือน) 

 หนังสือ สพป.
เชียงใหม่ เขต 1       
ที่ 61/2554           
ลว. 20 พ.ค. 2554 

 

 
กรณีที่มีการนิรโทษกรรม คือ การล้างมลทินโทษ ตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินฯ ให้ระบุว่า ได้รับ

การล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ (กรณีมีการลงโทษ) หรือ มาตรา ๖ (กรณีผู้ บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่องหรือ                  
งดโทษ) ไว้ในช่อง “สถานโทษ” ในลําดับ ต่อจาก สถานโทษเดิมและระบุกฎหมายล้างมลทิน ฉบับปี พ.ศ. ไว้ใน
ช่องเอกสารอ้างอิง การบันทึกการล้างมลทิน ให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

2554 ตั ด เ งิน เ ดื อน  5% 
เป็นเวลา 1 เดือน   

ละทิ้งหน้าที่ราชการ คําสั่ง สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 ที่ 8/2554      
ลว. 18 พ.ค. 2554 

 

2554 ได้รับการล้างมลทิน 
ตามพระราชบัญญัติ
ล้ า ง ม ลทิ น  พ .ศ .
2554 

 พระราช บัญญั ติล้ า ง
มลทิน พ.ศ.2554 

 

  
 รายการที่ 18 วันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้ มีการประกาศใช้
กฎอัยการศึก ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการวันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ดังน้ี 

 - วันที่ เดือน (ช่ือย่อ) ปีพุทธศักราช (ตัวเลขอารบิกจํานวนสี่หลัก) ที่เริ่ม - วันที่ เดือน (ช่ือ
ย่อ) ปีพุทธศักราช (ตัวเลขอารบิกจํานวนสี่หลัก) ที่สิ้นสุด 

 - รายการวันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 - เอกสารอ้างอิง 
การบันทึกข้อมูลวันที่ได้ประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้

บันทึก ตามตัวอย่าง 
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  ตัวอย่าง 

ต้ังแต่ – ถึง 

(วันเดือน ปี) 
รายการ เอกสารอ้างอิง 

23 ก . พ .  2534 -  
2 พ.ค. 2534 

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ าหน้าที่ พิมพ์ดีด  2 
สปอ.นํ้ายืน อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี 

1. คําสั่ง ที่ 19/2534 ลว. 31 ม.ค. 
2534 

2. ประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 4 เรื่อง
การใช้กฎอัยการศึกราชอาณาจักร  ลว. 
23 ก.พ. 2534 

 
รายการที่ 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญตรา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ
เหรียญตรา ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตรา ที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดังน้ี 

 - วันที่ เดือน (ตัวเต็ม) ปีพุทธศักราช (ตัวเลขอารบิกจํานวนสี่หลัก) ที่ได้รับ 

  - ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราที่ได้รับ พร้อมด้วยอักษรย่อในวงเล็บต่อ
ด้านท้าย 

  - ลําดับที่ ระบุตัวเลขจํานวนเต็ม 

  - เล่มที่ ระบุตัวเลขจํานวนเต็ม 

  - เล่ม ระบุตัวเลขจํานวนเต็ม 

  - ตอน เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 

  - หน้า เป็นตัวเลขจํานวนเต็ม 

  - การลงวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ เดือน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักราช (ตัวเลขอา
รบิกจํานวนสี่หลัก) 
  การบันทึกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/เหรียญตรา ให้บันทึกตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 

 
วันที่ได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์/เหรียญตรา 

 
ลําดับที่ 

 
เล่มที่ 

 
เล่ม 

 
ตอน 

 
หน้า 

วั น ป ร ะ ก า ศ  
ใ น ร า ช กิ จ จ า
นุเบกษา 

5 ธั น ว า ค ม 
2554 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
(ต.ม.) 

111 98 5 206 1089 2 ธ.ค. 2554 

 
 รายการที่ 20 จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยเหตุ ลาหยุด
ราชการ, ขาดราชการ, มาสาย ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกรายการจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาด
ราชการ มาสาย ให้บันทึกเป็นจํานวนวัน/ครั้ง ในแต่ละปีพุทธศักราช หากไม่มีการลาหยุดราชการในแต่ละ
ประเภท ให้บันทึก “0” ตามประเภทการลาแบ่งออกได้ ๑๓ ประเภท ดังน้ี 

 - ลาป่วย 
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  - ลากิจส่วนตัว 

  - ลาคลอดบุตร 

  - ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

  - ลาพักผ่อน 

  - ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
  - ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

  - ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 

  - ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

  - ลาติดตามคู่สมรส 

  - ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  - ขาดราชการ 

  - มาสาย  

 การบันทึกจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ให้บันทึก ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 
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2552 5/2 3/2 0 0 0 0 0 30/1 0 0 0 0 0 0 

2553 0 0 90/1 0 3/1 0 0 0 0 5/1 7/1 0 0 0 
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บทที่ 2 

 
ระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ 

สําหรับสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์

- ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลได้ 

- ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ก.ค.ศ.16ต้นฉบับและ เอกสาร ก.ค.ศ.16 
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 

- ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประเภทข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและประเภทข้อมูลพิมพ์ผิดได้ 

- ผู้ใช้งานสามารถแจ้งแก้ไขขอ้มูลพร้อมกับแนบไฟล์ผ่านระบบได้ 

- ผู้ใช้งานสามารถยืนยันผลการตรวจสอบรับรองข้อมูลได้ 

 
บทนํา 

ระบบทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้ใช้งานสามารถ
เปิดใช้บริการข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.
16) ต้นฉบับ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ทั้งน้ีผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) 
อิเล็กทรอ-นิกส์เทียบกับสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับหากข้อมูลทะเบียน
ประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องสมบูรณ์ผู้ใช้งานสามารถยืนยันรับรองความถูกต้องของข้อมูลบน
ระบบทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยทันท ี

หรือตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องตามสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ต้นฉบับ ผู้ใช้งาน
สามารถย่ืนความจํานงเพ่ือแจ้งแก้ไขทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบได้เช่นกัน โดย
ผู้ใช้งานสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลได้ดังน้ี 
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รูปที่ 2-1 ผังระบบรับรองข้อมูล 

 

1. การเขา้สูร่ะบบตรวจข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

1.1 สู่เว็บไซต์โดย www.cmss-otcsc.com 

1.2 ไปที่ “ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

www.cmss-otcsc.com
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 1.3 กรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน กรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าสูร่ะบบ 

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างกรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 

 
 จากรูป ช่องกรอกเลขบัตรประชาชน ให้พิมพ์เลขบัตรประชาชนเป็นเลขอาราบิก 13 หลัก ตัวอย่าง 
3560300367407 ถัดไปช่องวันเดือนปีเกิด ให้กรอกเป็นตัวเลขอาราบิก 8 หลัก ตัวอย่าง เกิดวันที่ 5 
ธันวาคม 2516 ให้กรอกเป็น 05122516  กรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ” 

 หากติดปัญหาการใช้งาน ให้กด กรณีเข้าสู่ะระบบไม่ได้ คําถามที่พบบ่อย  จากรายละเอียดจะ
ปรากฏขึ้นมา 

 ผลลัพธ์ที่ได้หลงัจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 2-4 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
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ี ี



 เมนู ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ดังน้ี หน้าหลัก  ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ  ดาวน์โหลดเอกสาร     
ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  แจ้งแก้ไขข้อมูล  ยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล และออกจากระบบ 

 แสดงข้อมูลโดยย่อของเจ้าของข้อมูล ประกอบ ด้วยข้อมูลดังน้ี ช่ือ-นามสกุล, ตําแหน่งปัจจุบัน, 
ระดับ, วิทยฐานะ, หน่วยงาน, สังกัด, เงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน, วันครบเกษียณอายุ
ร าชการ , วั นสั่ ง บรร จุ , วั น เ ริ่ มป ฏิ บั ติ ร าชการ , อา ยุ ร าชการ  ณ  ปั จจุ บั น , การ ศึกษาสู งสุ ด ,
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ และสถานะ การเป็นสมาชิก กบข. 
2.การดาวน์โหลดเอกสาร 

 2.1. การดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ 

       2.1.1 กดที่เมนู “ดาวนโ์หลดเอกสารต้นฉบับ” 

 

รูปที่ 2-5 ตัวอย่างการเลือกเมนูใช้โหลดเอกสารต้นฉบับ 
 

              2.1.2 ใหก้รอก Password เพ่ือเปิดดูเอกสารโดยให้กรอก วันเดือนปีเกิด ตามด้วยเลขบัตร
ประชาชน ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และเลขบัตรประชาชน 3250400305928 ให้กรอก 
Password เป็น 051225163250400305928 จากน้ันกดปุ่ม “OK" เมื่อกรอก Password ที่ถูกต้อง จะ
ปรากฏเอกสารต้นฉบับ ดังรูป 

 

รูปที่ 2-6 แสดงตัวหน้าต่าง Password เพ่ือใช้ใส่รหสัในการเปิดเอกสารต้นฉบับ 
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ี ี

ตัวอย่างเอกสารเอกสารต้นฉบับ ที่ได้จากการดาวน์โหลด ดังรูป 

 

รูปที่ 2-7 แสดงตัวอย่างเอกสารต้นฉบับ 

 
 2.2 การดาวนโ์หลดเอกสาร ก.ค.ศ.16อิเลก็ทรอนิกส ์

      2.2.1 กดที่เมนู “ดาวนโ์หลดเอกสาร ก.ค.ศ.16อิเลก็ทรอนิกส์” 

 

รูปที่ 2-8 ตัวอย่างการเลือกใช้เมนูดาวน์โหลดเอกสาร ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



2-6 

 

       2.2.2 จะปรากฏหน้าต่าง File Download ให้กดปุ่ม "Save" เพ่ือทําการจัดเก็บไฟล์เอกสาร 
จะปรากฏหน้าต่าง Save As สําหรับเลือกทีจ่ัดเก็บไฟล์เอกสาร เมื่อเลือกที่จัดเก็บไฟล์เอกสารแล้ว จากน้ัน
กดปุ่ม "Save" 

 

รูปที่ 2-9 แสดงการจัดเก็บไฟล์ ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส ์

รูปที่ 2-10 ตัวอย่างการเข้ารหัส pdf. 
   
  2.2.3ให้กรอก Password เพ่ือเปิดดูเอกสารโดยให้กรอก วันเดือนปีเกิด ตามด้วยเลขบัตร
ประชาชน ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และเลขบัตรประชาชน 3250400305928 ให้กรอก 
Password เป็น 051225163250400305928 จากน้ันกดปุ่ม “OK" เมื่อกรอก Password ที่ถูกต้อง จะ
ปรากฏเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์ดังรูป 
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นาย มากมี  ศรีสข ๒๙ กมภาพนัธ์ ๒๕ ๒

นาย มากมี  ศรีสข

๒๙ กมภาพนัธ์ ๒๕ ๒

รูปที่ 2-11 แสดงเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 2.3 9ตัวอย่างเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากการดาวน์โหลด 

รูปที่ 2-12 แสดงตัวอย่างสําเนาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส ์

 

รูปที่ 2-13 แสดงตัวอย่างเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ หมวดตัวเลข 

 
 

 {ป0.1} 

 {1} 
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3.หลักการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 เมื่อทําการดาวน์โหลดสําเนาเอกสารทะเบียนประวัติต้นฉบับ และ เอกสารทะเบียนประวัติ 
ก.ค.ศ.16 อิเลก็ทรอนิกส์มาแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล โดยแบ่งเป็น2 ประเภท คือ 1.พิมพ์
ข้อมูลผิด 2.ข้อมูลไม่เป็นปัจจบัุน 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนการความถูกต้องของข้อมูล 

 

รูปที่ 2-14 แสดงขั้นตอนการความถูกต้องของข้อมูล 

 
 ประเภทการตรวจสอบข้อมูล 

 1. พิมพ์ข้อมูลผิด คือ ข้อมูลที่เกิดจากเจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล พิมพ์ผดิแตกต่างไปจาก เอกสาร
ต้นฉบับ ก.พ.7 โดยหลักการตรวจสอบมีดังน้ี   

 1.1 การตรวจสอบรูปภาพ เช่น จํานวนภาพ, ภาพตรงกับเจ้าของประวัติ, ภาพไม่สลับที ่
 1.2 การสะกดตัวอักษร ที่ไมต้่องกับต้นฉบับ เช่น ในเอกสารต้นฉบับ ก.พ.7 เขียน “นายมากมี ศรี
สุข” แต่ในเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ “นายมากมี สีสุข” เป็นต้น 

 1.3 การใช้รูปแบบตัวอักษรและตัวเลข ที่ไม่ตรงกับต้นฉบับ มีดังน้ี 

       1.3.1 การใช้คาํเต็มและคําย่อ เช่น ในเอกสารต้นฉบับเขียน “3 กุมภาพันธ์ 2523” แต่ใน
เอกสารทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ “3 ก.พ. 23” ซึ่งเป็นประเภทพิมพ์ข้อมูลผิด เป็นต้น 

  1.3.2 การใช้แบบตัวเลขไทยกับเลขอารบิก เช่น ในเอกสารต้นฉบับเขียน 

“๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓  ” แต่ในเอกสารทะเบียนประวัติก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ “3 กุมภาพันธ์ 2523” 
ซึ่งเป็นประเภทพิมพ์ข้อมูลผดิ เป็นต้น 
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 2 ข้อมูลไม่เปน็ปัจจุบนั คือ ข้อมูลที่ต้องแก้ไขจากในทะเบียนประวัติต้นฉบับ ก่อน ซึ่งในการแจ้ง
แก้ไขข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของทะเบียนประวัติ จะต้องแบบไฟล์ประกอบการแก้ไขด้วย และต้อง
ดําเนินการย่ืนเอกสารต้นฉบับไปที่สํานักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือที่จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้อมูล ใน
ต้นฉบับต่อไป โดยหลักการตรวจสอบมีดังน้ี 

   2.1 เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้อมูล ในเอกสารทะเบียนประวัติต้นฉบับ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล
หรือคํานําหน้า, การเพ่ิมวุฒิการศึกษา, การเพ่ิมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 

   2.2 ข้อมูลในเอกสารทะเบียนประวัติต้นฉบับ เขียนผิด เช่น หมวดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13} 
ช่ือ “โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม” ซึ่งข้อเท็จจริงต้องเป็น “โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา” เป็นต้น 

  
4.การแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 ใช้สําหรับกรณทีี่ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้อมลูประเภทพิมพ์
ข้อมูลผิด ข้อมลูประเภทไม่เป็นปัจจุบัน และต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่บุคคล แก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ให้รับทราบเพ่ือปรับปรุงข้อมูลในเอกสาร ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส ์สามารถทําได้ ดังน้ี 

 4.1. การเข้าสูร่ะบบย่ืนคาํรอ้งขอแก้ไขข้อมูล 

       4.1.1 เลือกเมนู “แจ้งแก้ไขข้อมูล” ดังรูป 

 

รูปที่ 2-15 แสดงหน้าหลักระบบตรวจสอบข้อมูล 

 
       4.1.2 การเพ่ิมรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล  กดที่สญัลักษณ์ “ ” เพ่ือเพ่ิมรายการแจ้งแกไ้ข
ข้อมูล  จะปรากฏแบบฟอร์มดังรูป 
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รูปที่ 2-16 แสดงหน้าหลักการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 
       สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 
   ใช้สําหรับเพ่ิมรายการเพ่ือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 ใช้สําหรับลบรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 ใช้สําหรับแก้ไขรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 สถานะร้องขอแก้ไขข้อมูล 

 สถานะอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข 

 สถานะแก้ไขขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว 

 ดูรายการแจ้งแก้ไข 

 
      4.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ “หมายเลขอ้างอิงกพ.7” โดยดูได้จากหมายเลขอ้างอิง ก.ค.
ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์” ตาม (รูปที่ 2-10 ) และ แบบฟอร์มยืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล ตาม (รูปที่ 2-15 ) ต้อง
เป็นหมายเลขเดียวกัน ถ้าหาก ไม่ตรงกัน หมายความว่า ข้อมูลมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ต้องดาวน์โหลด ก.ค.
ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ มาเปรียบเทียบใหม ่

 

รูปที่ 2-15 แสดงหน้าการแจ้งแก้ไขข้อมูล 
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 4.2. วิธีการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

       4.2.1 กรณีพิมพข์้อมูลผิด มีขั้นตอนดังนี ้
ตัวอย่าง  ช่ือโรงเรียนพิมพ์ผิด ในหมวด ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13} 

(1) เลือก “หมวดรายการ : ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13}” 

(2) ระบุ “หมายเลขรายการที่ผิด : 13.1(14 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนบ้านพร้าว
.....” 

(3) คัดลอกรายการที่ผิด 

(4) ระบุรายละเอียดรายการที่ถูกต้อง “โรงเรียนบ้านพราว........” 

(5) เลือกประเภท  “พิมพ์ข้อมูลผดิ” 

(6) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และทีอ่ยู่อีเมล์ 
  หมายเหตุ กรณีเปน็ประเภทข้อมูลพิมพผ์ิด ไม่ต้องแนบไฟล ์

 

 

รูปที่ 2-16 แสดงการแจ้งแก้ไขประเภทพิมพ์ข้อมูลผิด 

 
      4.2.2 กรณีแจ้งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีขั้นตอน 

ตัวอย่าง เพ่ิมประวัติการศึกษา ในหมวดประวัติการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน {10} 
(1) เลือก “หมวดรายการ :  ประวัติการศึกษา  ฝึกอบรม และดูงาน {10}”     
(2) ระบุ  “หมายเลขรายการที่ผดิ : ระบุประวัติการศึกษา ฝกึอบรมและดูงาน

เพ่ิมเติม” 

(3) กดปุ่ม “คัดลอกไปยังช่องรายการที่ผิด” 

(4) ระบุรายละเอียดรายการที่ถูกต้อง “จบปริญญาโท ........” 

(5) เลือกประเภท “ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน” 

(6) การแนบไฟล ์

      (7) ระบุหมายเลขโทรศพัท์ และที่อยู่อีเมล ์

 1 
2 

3 

 4 

5 

6 
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รูปที่ 2-17 แสดงการแจ้งแก้ไขข้อมูลประเภทไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 4.2.3 การแนบไฟล์ (6) 
 กรณีที่เป็นข้อมูลไม่เป็นปัจจบัุน ในการแจ้งขอแก้ไขข้อมูลจะต้องดําเนินการแนบสําเนาเอกสารมา
ด้วย 

 
รูปที่ 2-18 แสดงตัวอย่างการแนบไฟล์ 

 
 
 

 1 

 2

 3 

 4

 6 

 7

 5

1 

 2 
 5 

 6 

3 

 4 
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1) สามารถแนบไฟล์ประกอบการแก้ไข โดยกดที่ “  แนบไฟล์” (1) จะปรากฏช่อง
สําหรับป้อนข้อมูลรายละเอียด และเลือกไฟล์แนบ ให้ป้อนข้อมูลรายละเอียด 

2) ให้กดปุ่ม (2) เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ 

3) ให้เลือกไฟล์สําเนาหลักฐาน รูปแบบ PDF (3) 
4) กดปุ่ม (4) 
5) กรอกคําอธิบายไฟล์ที่แนบเก่ียวกับอะไรลงในช่องรายละเอียด (5) 
6) กดปุ่ม อัพโหลดไฟล์ (6) 
ช่องทางการติดต่อผู้แจ้ง ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ และ ทีอ่ยู่อีเมล์ 

 

รูปที่ 2-19 แสดงช่องทางการติดต่อผู้แจ้ง 
   
 เมื่อป้อนข้อมูลการแจ้งแก้ไขขอ้มูล แนบไฟล ์และระบุช่องทางการติดต่อผู้แจ้ง เสรจ็แลว้ ให้กดปุ่ม 

เพ่ือทําการบันทึกการแจ้งแกไ้ขข้อมูล 

 
หมายเหตุ หากไม่ได้ระบุช่องทางการติดต่อผู้แจ้ง จะไมส่ามารถ กดบันทกึได้ 

 
      4.2.4 กรณีข้อมูลผิดแบบเดียวกันมากกว่า 1 บรรทัดติดต่อกัน มีขั้นตอนดังนี ้
ตัวอย่าง  ช่ือโรงเรียนพิมพ์ผิด จํานวน 8 บรรทัด ในหมวด ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13} 

(1) เลือก “หมวดรายการ : ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13}” 

(2) ระบุ  “หมายเลขรายการที่ผดิ : 13.9 (1 ต.ค. 2554 ร.ร..........” 

(3) กรอกข้อมูลช่อง  “รายการทีผ่ิด : ช่ือร.ร.บ้านต้นแซะพิมพ์ผิด ต้ังแต่ 13.9-
13.16” 

(4) ระบุ “รายละเอียดที่ถูกต้อง : ร.ร.บ้านต้นและ” 

(5) เลือกประเภท ”พิมพ์ข้อมูลผดิ” 
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รูปที่ 2-20 แสดงกรณีพิมพ์ข้อมูลผิดแบบเดียวกันมากกว่า 1 บรรทัดติดต่อกัน 

 
      4.2.5 กรณีข้อมูลผิดมากกว่า 1 จุด ในบรรทัดเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี ้
ตัวอย่าง  ช่ือโรงเรียน, ปีพ.ศ., วุฒิการศึกษา พิมพ์ผิด ในหมวด ประวัติการศึกษาฝึกอบรมและดูงาน {10} 

(1) เลือก “หมวดรายการ : ประวัติการศึกษา ฝกึอบรมและดูงาน {10}” 

(2) ระบุ  “หมายเลขรายการที่ผดิ : 10.1 (โรงเรียนเลสุ อ.รามัน..........” 

(3) กรอกข้อมูลช่อง  “รายการทีผ่ิด : พิมพ์ผิดช่ือ 1.โรงเรียน 2.ปีพ.ศ.........” 

(4) ระบุ “รายละเอียดที่ถูกต้อง : 1.โรงเรียนบ้านเรสุ ..........” 

(5) เลือกประเภท ”พิมพ์ข้อมูลผดิ” 
   

รูปที่ 2-21 แสดงกรณีพิมพ์ข้อมูลผิดมากกว่า 1 จุด ในบรรทัดเดียวกัน 

 
      4.2.6 กรณีพบข้อมูลมีในเอสารต้นฉบบั แต่ในก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้บันทึกลงใน
ระบบ มีขัน้ตอนดังนี ้
ตัวอย่าง  พิมพ์ข้อมูลข้ามไป 1 บรรทัด ในหมวด ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13} 

(1) เลือก “หมวดรายการ : ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน {13}” 

(2) ระบุ  “หมายเลขรายการที่ผดิ : ระบุตําแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมเติม” 

(3) กรอกข้อมูลช่อง  “รายการทีผ่ิด : ระบุตําแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมเติม” 

(4) ระบุ “รายละเอียดที่ถูกต้อง : 1 เม.ย. 2553 ครู.....................” 

(5) เลือกประเภท ”พิมพ์ข้อมูลผดิ” 
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รูปที่ 2-22 แสดงกรณีพบข้อมูลมใีนเอสารต้นฉบับ แต่ในก.ค.ศ.16 อิเล็กฯ ไม่ได้บันทึกลงในระบบ 

 
      4.2.7 กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลหมวดรายการอ่ืนๆ มีขัน้ตอนดังนี ้
ตัวอย่าง  รายงานสถานะสมาชิก กบข.  ไมถู่กต้อง 

(1) เลือก “หมวดรายการ : อ่ืนๆ {อ่ืน}” 

(2) ระบุ  “หมายเลขรายการที่ผดิ : ระบุรายการอ่ืนๆเพ่ิมเติม” 

(3) กรอกข้อมูลช่อง  “รายการทีผ่ิด :สถานะสมาชิก  ไม่เป็นสมาชิก กบข” 

(4) ระบุ “รายละเอียดที่ถูกต้อง : เป็นสมาชิก กบข” 

(5) เลือกประเภท ”พิมพ์ข้อมูลผดิ” 

 

รูปที่ 2-23 แสดงแจ้งแก้ไขข้อมูลหมวดรายการอ่ืนๆ 
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5. การแก้ไขรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

5.1 กดที่ เลขที่คําร้อง หรือสัญลักษณ์ “ ” (ดินสอ) ที่ปรากฏหลังรายการเลขที่คําร้องที่ต้องการ
แก้ไข จะปรากฏแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ดังรูป 

 

 

รูปที่ 2-24 แสดงตัวอย่างการแก้ไขรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

 

รูปที่ 2-25 แสดงหน้าตัวอย่างการแก้ไขรายการแจ้งแก้ไขขอ้มูล 

  
 5.2 แก้ไขข้อมลูที่ต้องการ หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้กดเลือกที่ช่อง หน้ารายการไฟล์แนบที่
ต้องการ จากน้ันกดที่สัญลักษณ์ “ ” ข้อมูลไฟล์แนบที่เลือกไว้จะถูกลบออกจากระบบทันที 

รูปที่ 2-26 แสดงตัวอย่างการลบไฟล์แนบ 
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5.3 เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้ว จากน้ันกดปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูลการแก้ไขรายการ
แจ้งแก้ไขข้อมลู 

 
6.การลบรายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 

6.1. กดเลือกที่ช่อง หน้าเลขทีค่ําร้องที่ต้องการลบ 

6.2. จากน้ันกดที่สัญลกัษณ์ “ ” ดังรูป 

รูปที่ 2-27 แสดงตัวอย่างการลบรายการแจง้แก้ไขข้อมูล 

 
** รายการคําร้องที่เลือกลบจะถูกลบออกจากระบบ ** 

 
7.การยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล 

 เป็นรายงานเขตพ้ืนที่ต้นสังกัดทราบว่าเจ้าของทะเบียนประวัติได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเองแล้ว โดยสามารถทาํได้ดังน้ี 

7.1 กดที่เมนู “ยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล” จะปรากฏกล่องข้อความยืนยันการรับรองข้อมูล 
ดังรูป 

รูปที่ 2-28 แสดงข้อความยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล 
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7.2 กดปุ่ม เพ่ือทําการยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล จากน้ันจะปรากฏกรอบสี
เหลืองที่มีข้อความว่า “รับรองข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ …” ดังรูป 

รูปที่ 2-29 แสดงตัวอย่างข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกรับรองข้อมูลล่าสุด 

 
8.ปัญหาและข้อแนะนาํการใช้ระบบ 

 8.1.กรณีเข้าสูร่ะบบไม่ได้ 

 กรณีเข้าสู่ระบบไม่ได้ เน่ืองจากข้ึนข้อความว่า "พบเลขบัตรที่ใช้ แต่ไม่พบวันเดือนปีเกิดที่ใช้" หรือ 
"พบวันเดือนปีเกิดที่ใช้ แต่ไมพ่บหมายเลขบัตรประชาชน" 

รูปที่ 2-30 แสดงตัวอย่างการมีข้อความแสดงการเข้าสู้ระบบไม่ได้ 

 หากว่าแน่ใจว่าใส่ถูกหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ผู้ใช้ คลกิที่รูป  กรณีเข้าสู่
ระบบไม่ได้ จะมีข้อความแนะนําเจ้าของข้อมูลให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

            กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ เน่ืองจากข้ึนข้อความว่า "พบเลขบัตรที่ใช้ แต่ไม่พบวันเดือนปีเกิดที่
ใช้" หรือ "พบวันเดือนปีเกิดที่ใช้ แต่ไม่พบหมายเลขบัตรประชาชน" ให้ท่านส่งสําเนาบัตรประชาชน บัตร
ข้าราชการ  ทีส่ามารถยืนยัน เลขประจําตัวประชาชน หรือ วันเดือน ปีเกิด ที่ถูกต้อง พร้อมระบุช่ือโรงเรียน
หรือเขตพ้ืนที่สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้ในการติดต่อ  โดยจัดสง่ให้ทีม Call center ทางโทรสารที ่
053-248985 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ service@sapphire.co.th หรือ cmss-
1@hotmail.com 
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 8.2.กรณีการดาวน์โหลด Internet Explorer (IE) 
สําหรับเจ้าของข้อมูลทีใ่ช้โปรแกรม Internet Explorer (IE)  จะปรากฎหน้าต่างป้องกันการดาวน์

โหลดดังรูป 

รูปที่ 2-31 ตัวอย่าง Internet Explorerในการดาวน์โหลด ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส ์

 
 ให้ปฏิบัติดังน้ี นําเมาส์กดที่ แถบสีเหลืองทีม่ีคําว่า To help protect your security … จากน้ัน
เลือกเมนู Download File  ก็จะปรากฏไฟล์ เอกสารก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์

 
 8.3.ศูนย์ใหบ้รกิารคําปรึกษา ( Call Center ) 
 ศูนย์ให้บริการคําปรึกษา หมายเลขโทรศพัท์ 088-137-0334 ถึง 088-137-0363 หรือสามารถ 
chat online ผ่านระบบ msn ได้ที่ cmss-1@hotmail.com ถึง cmss-30@hotmail.com  ทางโทรสาร
ที่ 053-854238 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ service@sapphire.co.th หรือ 

cmss-1@hotmail.com 

 
บทสรปุ 

กระบวนการตรวจสอบและรบัรองข้อมูล ก.ค.ศ.16 จะเปรียบเทียบระหว่างเอกสารต้นฉบับกับ
เอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ หากตรงกันสามารถรับรองข้อมูลได้ทันที หากไม่ตรงกรณีพิมพ์ผิดแจ้ง
แก้ไขข้อมูลผ่านระบบกรณีข้อมูลไม่ปัจจุบัน แจ้งแก้ไขขอ้มูลผ่านระบบ แล้วนําหลักฐานที่เก่ียวข้องส่งให้
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ณ เขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัดอยู่ พร้อมรับรองข้อมูล ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ได้
เลย หลังจากรับแจ้งแก้ไขขอ้มูล เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมลูจะทําการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับ 
หากข้อมูลถูกต้องจะทําการแก้ให้ทันท ีแล้วแจ้งผลให้ผูแ้จง้ได้รับ ทราบตามลําดับ 

 
แบบฝึดหัดทา้ยบท 

 1. Password ที่ใช้เปิดอ่านเอกสารต้นฉบับมีอะไรบ้าง 
 2.หากไม่สามารถเปิดอ่านเอกสารต้นฉบับได้ต้องติดโปรแกรมอะไร 

 3.การย่ืนคําร้องของแก้ไขข้อมูลมีก่ีประเภท 
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บทท่ี 3 
 

การใช้งานระบบรบัรองข้อมูลรายบุคคล 

สําหรับสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์

1. ผู้ใช้งานสามารถรับรองหรือยกเลิกรับรองข้อมูลรายบุคคลได้ 

2. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลแทนเจา้ของข้อมูลได้ 

 
บทนํา 

 กระบวนการรับรองข้อมูลรายบุคคล เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลรายบุคคล ซึ่งดําเนินการโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากน้ันผลจะ
ปรากฏในระบบรับรองข้อมูลรายบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติจะสามารถมองเห็นรายบุคคล ทุก
สถานศึกษาในสังกัดและภายในเขตพ้ืนที่ ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามการยืนยันผลการรับรองข้อมูล
รายบุคคลได้  หากข้าราชการครูฯ ได้ดําเนินการยืนยันเสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติจะเข้ามา
พิจารณาความถูกต้อง กรณีไม่ผ่านพิจารณาเจ้าหน้าที่จะไม่ดําเนินการรับรองเอกสารก .ค .ศ .16 
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ตรงกลางเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏคําว่า “อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ” พร้อมไม่แสดงบาร์โค๊ตมุมด้านล่างซ้าย กรณีผ่านพิจารณาสามารถรับรองทะเบียนประวัติ ก.ค.
ศ.16อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากน้ันหลังจากน้ันตรงกลางเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏคําว่า 
“สําเนา” พร้อมแสดงบาร์โค๊ต มุมด้านล่างซ้าย  พร้อมทั้งสามารถยกเลิกการรับรองได้ และยื่นคําร้องขอ
แก้ไขข้อมูลรายบุคคล รายละเอียดจะกล่าวต่อไป 

 
ความต้องการของระบบ 

 - โปรแกรมเบราวน์เซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ 
Google Chrome 

 - โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf เช่น Acrobat หรือ Foxit 
 
1.การเข้าใช้งานระบบ 

 1.1 เข้าสู่ระบบโดย http://www.cmss-otcsc.com 

 1.2 ไปที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 
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รูปที่ 3-1 ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ 

 
 1.3 กรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน กรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าสูร่ะบบ 

 

รูปที่ 3-2 ตัวอย่างกรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 

www.cmss-otcsc.com
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 ผลลัพธ์ที่ได้หลงัจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 3-3ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

2. การรับรองข้อมูลรายบุคคล 

2.1.กดที่เมนู ระบบการบริหารจัดการข้อมูล 

2.2.กดที่เมนูย่อย ระบบรับรองข้อมูลรายบุคคล 

 

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างการเข้าใช้งานเมนูระบบรับรองข้อมูลรายบุคคล 
 

จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลรายหน่วยงานที่สังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษา จําแนกตามสายงาน 
และสถานะ การรับรองหรือไม่รับรองข้อมูล ดังรูป 

 

รูปที่ 3-5 ตัวอย่างการเลือกหน่วยงานในการรับรองข้อมูล 

 

1

2
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(1)  แสดงตารางสรุปจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสถานะ การรบัรอง
หรือไม่รับรองข้อมูล จําแนกตามสายงาน ซึ่งสามารถกดที่ตัวเลขจํานวนคน เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 

(2)  แสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามหน่วยงาน สามารถ กดที่
รายช่ือหน่วยงาน เพ่ือดูรายละเอียดบุคลากรในสังกัดเพ่ิมเติมได้ 

 
2.3.กดที่รายช่ือหน่วยงานที่ต้องการรับรองข้อมูล ตัวอย่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะ

ปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรของหน่วยงาน ดังรูป 

 

รูปที่ 3-6 ตัวอย่างข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรของหน่วยงาน 

 
สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 

  ใช้รับรองข้อมูลเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรในเขต 

 ใช้สําหรับย่ืนขอแก้ไขข้อมูลแทนบุคลากรในเขต 

 ใช้สําหรับเลือกบุคลากรเพ่ือรับรองข้อมูลหรือย่ืนขอแก้ไขข้อมูล 

 ใช้สําหรับแสดงข้อมูลสําคัญโดยย่อหรือข้อมูลปัจจุบัน ณ รอบจัดเก็บข้อมูล 

 ใช้สําหรับแสดงเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรแต่ละคน 

 ใช้สําหรับแสดงสําเนา ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับของบุคลากรแต่ละคน 

 แสดงสถานะเขตรับรองข้อมูลให้บุคลากรเรียบร้อยแล้ว 

 แสดงสถานะเจ้าของทะเบียนประวัติยืนยันผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลเข้ามาในระบบ 

      ดาวน์โหลดทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิคส์ ก.ค.ศ 16 

 
  ใช้สําหรับเลือกบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน 

  ใช้สําหรับยกเลิกการเลือกบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน 
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3.การดูข้อมูลสําคัญโดยย่อรายบคุคล 

- จากรูปที่ 3-6 กดที่สญัลักษณ์ (แว่นขยายสีเขียว) ที่อยู่บรรทัดเดียวกับบุคลากรที่ต้องการดู
ข้อมูล เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลสําคัญโดยย่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรูป 
 

รูปที่ 3-7 ตัวอย่างข้อมูลสําคัญโดยย่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 

 บันทึกข้อมูล ก.ค.ศ16 

 ระบบแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐานก่อต้ังสิทธ์ิ 

 ดาวน์โหลด ก.ค.ศ 16 
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สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 

  แก้ไขข้อมูล ก.ค.ศ 16 

  ดูรายละเอียดข้อมูล 

  เลื่อนขึ้นไป 1บรรทัด 

  เลื่อนลงไป 1บรรทัด 

  เพ่ิมข้อมูลเข้าระบบ 

  ลบข้อมูลออกจากระบบ 

 
 

3.1 บันทึกข้อมูล ก.ค.ศ 

 - จากรูปที่ 3-7 กดที่สญัลักษณ์ (สแีดง) ที่อยู่บรรทัดด้านบนของรายละเอียดบุคลากร เพ่ือ
บันทึกและแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ก.ค.ศ.16ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรูป 

รูปที่ 3-8 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ก.ค.ศ16ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 

 เลือกไฟล์เพ่ือต้องการอัปโหลด

   อัปโหลดเอกสารที่เลือกไฟล์ไว้
 

3.2 ระบบแฟม้ประวัติอิเล็กทรอนิคสเ์พื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานก่อต้ังสิทธิ ์
    - จากรูปที่ 3-7 กดที่สญัลกัษณ์ (ลิ้นชักสเีหลือง) ที่อยู่บรรทัดด้านบนของรายละเอียด
บุคลากร เพ่ือแนบเอกสารต่างๆของระบบแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือจัดเก็บเอกสารหลักฐานก่อต้ัง
สิทธ์ิของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ดังรูป 

รูปที่ 3-9 ตัวอย่างระบบแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือจัดการเอกสารหลกัฐานก่อต้ังสิทธ์ิ 
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3.3 ดาวน์โหลด ก.ค.ศ 16 

 - จากรูปที่ 3-7 กดที่สญัลักษณ์ (สแีดง) ที่อยู่บรรทัดด้านบนของรายละเอียดบุคลากร เพ่ือ   
ดาวน์โหลด ก.ค.ศ 16 อิเล็กทรอนิกส์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรูป 

รูปที่ 3-10 ตัวอย่างการดาวน์โหลด ก.ค.ศ.16 

 
 - จากรูป 3-10 ให้กดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลด ก.ค.ศ 16 เพ่ือใช้ในนิติกรรมต่างๆ”เมือ่เราคลิก
ดาวน์โหลดจะได้ดังรูป 

 
รูปที่ 3-11 ตัวอย่างการดาวน์โหลด ก.ค.ศ.16 

 
 - จากน้ันเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ ให้กดปุ่ม เพ่ือทําการจัดเก็บไฟล์เอกสาร 

 
รูปที่ 3-12 ตัวอย่างการป้อน password 
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4. การดูเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกสร์ายบคุคล 

 -จากรูปที่ 3-6 กดที่สัญลักษณ์ (สีแดง) ที่อยู่บรรทัดเดียวกับบุคลากรทีต้่องการ เพ่ือดาวน์โหลด
เอกสารก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากการป้อนข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่าง File Download 

 - ให้กดปุ่ม  เพ่ือทําการจัดเก็บไฟล์เอกสาร จะปรากฏหน้าต่าง Save As สําหรับเลือกที่
จัดเก็บไฟล์เอกสาร เมื่อเลือกที่จัดเก็บไฟล์เอกสารแล้ว จากน้ันกดปุ่ม  ดังรูป 

 - การเปิดเอกสาร ก.ค.ศ 16 อิเล็กทรอนิกส์ หากท่าน login เป็น เจ้าหน้าที่บุคคล ท่านจะต้องใช้
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ โดยป้อนช่ือผู้ใช้ 
(Username) ตามด้วยเครื่องหมาย # และรหัสผ่าน(Password) เช่น oesa1.xxxx#xxxxxx จากน้ันกดปุ่ม 

เมื่อรหัสผ่านถกูต้องแล้วจะสามารถเปิดดูเอกสาร ก.ค.ศ16 อิเล็กทรอนิกส์ ได้ 

 

3.4 ข้อมูลสําคัญโดยย่อ 

- กดที่ลิงค์ข้อความ “ข้อมูลสําคัญโดยย่อ” 

รูปที่ 3-13 ตัวอย่างข้อมูลสําคัญโดยย่อ 

 
3.5 ข้อมูลเอกสารหลักฐานก่อต้ังสิทธิ ์

- กดที่ลิงค์ข้อความ “ข้อมลูเอกสารหลักฐานก่อต้ังสิทธ์ิ” 

รูปที่ 3-14 ตัวอย่างข้อมูลเอกสารหลักฐานก่อต้ังสิทธ์ิ 
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รูปที่ 3-15 ตัวอย่างการเลือกที่จัดเก็บเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์

 
-เมื่อจัดเก็บเอกสารแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Download complete ให้กดปุ่ม  เพ่ือเปิดดู

เอกสาร สําหรบัการตรวจสอบข้อมูล ดังรูป 

 
รูปที่ 3-16 ตัวอย่างการเปิดเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเลก็ทรอนิกส ์

 
-จะปรากฏหน้าต่างสําหรับให้ใส่ Password 

 
รูปที่ 3-17 ตัวอย่างการป้อน Password 
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- การเปิดเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์หากท่าน login เป็น เจ้าหน้าที่บุคคล ท่านจะต้องใช้
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ โดยป้อนช่ือผู้ใช้ 
(Username) ตามด้วยเครื่องหมาย # และรหัสผ่าน(Password) เช่น oesa1.xxxx#xxxxxx จากน้ันกดปุ่ม 

 เมื่อรหัสผ่านถูกต้องแล้วจะสามารถเปิดดูเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ ได้ 
 

 

รูปที่ 3-18  ตัวอย่างเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเลก็ทรอนิกส ์

 
5.การดูเอกสาร ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับรายบคุคล 

- เลือกที่สัญลกัษณ์ เพ่ือดูข้อมูลสําเนา ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ 

 - ขั้นตอนการดาวน์โหลด ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ มีขั้นตอนเหมือนกับการดาวน์โหลด ก.ค.ศ.16 
อิเล็กทรอนิกส ์
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รูปที่ 3-19  ตัวอย่างเอกสาร ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ 

 
6.การรับรองขอ้มูลรายบคุคล 

 หลังจากครูหรือบุคลากรทางศึกษา กดยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ระบบรับรองข้อมูล
รายบุคคล ในคอลัมน์ สถานะเจ้าของข้อมูลยืนยันข้อมูล  จะปรากฏสัญลักษณ์      (สี่เหลี่ยมสีขาว) ขึ้น
บรรทัดกับบุคคลน้ัน 

 - กดที่ช่องสี่เหลี่ยม ที่อยู่หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการรับรองข้อมูล (1) สังเกตุว่าจะปรากฏเครื่องหมาย
ถูกในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากทําการเลือก 

 - ให้กดปุ่ม เพ่ือทําการรับรองข้อมูลรายบุคคล (2) 

 

รูปที่ 3-20 ตัวอย่างการเลือกรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรองข้อมูล 
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ผลลัพธ์หลังจากทําการรับรองข้อมูลแล้ว จะปรากฏสัญลกัษณ์    (สถานะรับรองข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว) ในบรรทัดเดียวกับบุคคลที่กําหนดรับรองข้อมูล ดังรูป 

 

 

รูปที่ 3-21 ตัวอย่างรายการบุคลากรที่รับรองข้อมูลแล้ว 

 
7.การยกเลิกการรับรองข้อมูลรายบุคคล 

 - ให้กดที่สญัลกัษณ์ (เครื่องหมายถูกสีเขียว) ที่อยู่ในบันทัดเดียวกับบุคคลที่ต้องการยกเลิกการ
รับรองข้อมูล จะปรากฏข้อความการปลดรับรองข้อมูล ดังรูป 
 

 

รูปที่ 3-22 ตัวอย่างการยกเลิกการรับรองข้อมูล 

  
 - จากน้ันให้กดที่  จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า “ยกเลิกการ
รับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม  ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรที่เลือกจะถูก
ยกเลิกการรับรองข้อมูล สถานะการรับรองที่มีเครื่องหมาย “ ” ก็จะหายไปดังรูป 

 

รูปที่ 3-23 ตัวอย่างผลการยกเลิกการรับรองข้อมูล 
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8.การแจ้งแก้ไขข้อมูลรายบคุคล 

 ใช้สําหรับกรณีที่ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้อมูลประเภทพิมพ์
ข้อมูลผิด ข้อมูลประเภทไม่เป็นปัจจุบัน และต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่บุคคล แก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ให้รับทราบเพ่ือปรับปรุงข้อมูลในเอกสาร ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําได้ ดังน้ี 

 หมายเหตุ หมายเลขอ้างอิง หน้าแจ้งแก้ไขข้อมูลและ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ และ  ต้องเป็น
หมายเลขเดียวกัน ถ้าหาก ไมต่รงกัน หมายความว่า ข้อมูลมีการปรับปรงุเพ่ิมเติม ต้องดาวโหลด ก.ค.ศ.16 
อิเล็กทรอนิกส ์มาเปรียบเทียบใหม ่  

 8.1.กดที่ ช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูล สังเกตุว่าจะปรากฏเครื่องถูกใน
ช่องสี่เหลี่ยมหลังจากกดเลือกดังรูป 

 8.2.กดปุ่ม   

 

รูปที่ 3-24 ตัวอย่างการเลือกรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือย่ืนแก้ไขข้อมูล 

 
 8.3. ผลลัพธ์ทีไ่ด้ ให้กดเมนู “แจ้งแก้ไขข้อมูล” 

รูปที่ 3-25 ตัวอย่างการเลือกเมนูการแจ้งแก้ไขข้อมูล 
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 จะปรากฎหน้าต่างแจ้งแก้ไขข้อมูล ดังรูป 

 

รูปที่ 3-26 ตัวอย่างหน้าหลักการแจ้งแก้ไขขอ้มูล 

 หมายเหตุ การแจ้งแก้ไขข้อมลูเหมือนขั้นตอนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

 
บทสรปุ 

กระบวนการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนให้
ข้อมูลในเอกสารทะเบียนประวัติและระบบทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลเคลื่อนตัวไปตามข้อเท็จจริงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าของทะเบียนประวัติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อเจ้าของทะเบียนประวัติที่สุด 

 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 

 - หลังจากการยื่นคําร้องขอแก้ไข/เพ่ิมข้อมูล “ที่ไม่เป็นปัจจุบัน” แล้ว จะต้องดําเนินการอย่างไร
ต่อไป ? 
 -หมายเลขอ้างอิง ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์และ หมายเลขอ้างอิง หน้าแจ้งแก้ไขข้อมูล จะต้องเป็น
หมายเลขเดียวกันใช่หรือไม่ ? หากหมายเลขอ้างอิง ไม่ตรงกันจะต้องดําเนินการอย่างไร ? 
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บทที่ 4 
 

การใช้งานระบบสรุปการยื่นคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 
สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือผู้ใช้สามารถใช้งานระบบสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูลได้ 
 
บทนํา 
 การใช้งานระบบสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับเขตพ้ืนที่ ใช้ดู
ภาพรวมและติดตามการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด จากน้ันเขตพ้ืนที่ดําเนินการ
พิจารณาเหตุผลและหลักฐานที่แนบมาด้วย ว่าถูกต้องตามระเบียบเขตพ้ืนที่กําหนดไว้หรือไม่ หากถูกต้อง
เขตพ้ืนที่ดําเนินการเสร็จแล้ว เข้าระบบเพ่ือเปลี่ยนสถานะให้ผู้ใช้ได้รับทราบว่าหลังจากย่ืนคําร้องแล้วได้รับ
การแก้ไขเสร็จแล้ว พร้อมทั้งเป็นการจําแนกว่ารายการใดแจ้งคําร้องเข้ามาในระบบ รายการใดอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไข และรายการใดดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว รายละเอียดจะกล่าวต่อไป 
 
1.สรปุการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 
 หลังจากผู้ใช้ลอ็กอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือผูบ้ริหาร 

1.1 ไปที่เมนู ระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
1.2 เลือกเมนูย่อยลําดับที่ 3 สรุปการย่ืนคาํร้องขอแก้ไขข้อมูล 

รูปที่ 5-1 ตัวอย่างการเข้าใช้งานเมนูสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 
 

1.3 จะปรากฏแสดงภาพรวมท้ังเขตพ้ืนที่ว่ามีข้อมูลการแจ้งแก้ไขข้อมูล จําแนกตามประเภทการ
แจ้ง ประเภทข้อมูลจํานวนคําร้องทั้งหมด จํานวนคําร้องที่แจ้งเข้ามาใหม่ จํานวนคําร้องที่อยู่ระหว่างการ
แก้ไข จํานวนคําร้องที่แก้ไขเสร็จแล้ว  และจํานวนหน่วยงานที่แจ้งผ่านระบบ ซึ่งสามารถกดที่ตัวเลข เพ่ือดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
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รูปที่ 5-2 ตัวอย่างหน้าหลักของสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 
 
 1.4 กดที่ช่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตัวอย่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จะแสดงหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ โดยแสดงจํานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยแยกเป็นประเภท ข้อมูลจํานวนคําร้อง
ทั้งหมด จํานวนคําร้องที่แจ้งเข้ามาใหม่ จํานวนคําร้องที่อยู่ระหว่างการแก้ไข และจํานวนคําร้องที่แก้ไขเสร็จ
แล้ว   ดังรูป 

 

รูปที่ 5-3 ตัวอย่างรายช่ือหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 จากรูป แสดงรายช่ือหน่วยงานที่ย่ืนขอแก้ไขข้อมูล ว่ามีประเภทข้อมูลจํานวนคําร้องทั้งหมด 
จํานวนคําร้องที่แจ้งเข้ามาใหม่ จํานวนคําร้องที่อยู่ระหว่างการแก้ไข และจํานวนคําร้องที่แก้ไขเสร็จแล้วก่ี
รายการ 
 
 1.5 กดที่รายช่ือหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น บ้านรางสีหมอก จะปรากฎรายช่ือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งการแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 5-4 ตัวอย่างรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งแก้ไขข้อมูล 
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 โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี 
 - เลขที่คําร้อง แสดง เลขทีค่ําร้องที่แจ้งแก้ไขข้อมูล 
 - ไฟล์แนบ แสดง ปุ่มให้ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 
 - รหัสบัตรประชาชน แสดง รหัสบัตรประชาชนของผู้แจ้งแก้ไขข้อมูล 
 - ช่ือ – นามสกุล แสดง ช่ือและนามสกุลของผู้แจ้งแก้ไขขอ้มูล 
 - หน่วยงาน แสดง หน่วยงานที่อยู่ 
 - ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน แสดง หมวดข้อมูลทีแ่จ้งแก้ไขข้อมลู 
 - สถานะปัจจุบัน แสดง สถานะการแก้ไขขอ้มูล โดย 
   หมายถึง ร้องขอแก้ไขข้อมูล 
   หมายถึง อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข 
   หมายถึง แก้ไขเรียบร้อย 
 - ดําเนินการ แสดง ปุ่มสําหรบัการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 
 1.6 หากมีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว ใหท้ําการกดปุ่ม  
สถานะปัจจุบัน จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ ดังรูป 
 

รูปที่ 5-5 ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะปัจจุบัน 
 

1.7 ท่านสามารถดูรายละเอียดการแจ้งแก้ไขข้อมูลรายบุคคลได้ โดยการกดที่ “เลขท่ีคํา
ร้อง” ที่ต้องการดูข้อมูล ตัวอย่าง 2011011917154793643 ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

รูปที่ 5-6 ตัวอย่างรายละเอียดการแจ้งการแก้ไขข้อมูล 
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 รายละเอียดในการแจ้งแก้ไขขอ้มูล มีดังต่อไปน้ี 
  - หมวดรายการ แสดง หมวดรายการที่แจ้งแก้ไขข้อมูล 
  - รายการที่ผิด แสดง รายละเอียดที่ผิด และต้องการการแก้ไข 
  - รายละเอียดที่ถูกต้อง แสดง รายละเอียดที่ถูกต้องของข้อมูล 
  - ประเภท แสดง ประเภทของการแก้ไขข้อมูล 
  - ไฟล์แนบ แสดง ไฟล์เอกสาร หรือหลักฐาน ยืนยันข้อมูลที่ต้องการการแก้ไข 
  - เบอร์โทรศัพท์ แสดง เบอร์โทรศพัท์ของผูท้ี่แจ้งแก้ไขข้อมูล 
  - อีเมล์ แสดง อีเมล์ของผู้ที่แจ้งแก้ไขข้อมูล 
 หากต้องการดูเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ เอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 และ 
ข้อมูลสําคัญโดยย่อ สามารถกดได้ ดังรูป 

รูปที่ 5-7 ตัวอย่างการดูเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 และข้อมลูสําคัญโดยย่อ 
 
 โดยสัญลักษณแ์ต่ละสัญลักษณ์ หมายถึง ดังต่อไปน้ี 
    ใช้สําหรับดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ 
   ใช้สําหรับดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส ์
    ใช้สําหรับดูข้อมูลสําคญัโดยย่อ 
 
2.การคน้หารายการแจ้งแก้ไขข้อมูล 
 ในการค้นหารายการแจ้งแก้ไขข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กดที่ปุ่ม (รูป
แว่นขยาย) กําหนดเลื่อนไขการค้นหา 

รูปที่ 5-8 ตัวอย่างการเข้าสู่การค้นหาข้อมูล 
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จะปรากฎหน้าจอสําหรับการระบุเง่ือนไขในการค้นหา ดังรูป 

 
รูปที่ 5-9 ตัวอย่างหน้าจอสําหรับการค้นหา 

 
ในการค้นหา จะมีเง่ือนไขที่สําคัญ ที่สามารถระบุได้ ดังน้ี 

   - เลขที่คําร้อง 
   - เลขบัตรประชาชน 
   - ช่ือ 
   - นามสกุล 
   - หมวดรายการ 
   - ประเภท 
    - ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
    - ข้อมูลผิด 
   - รายการที่ผิด 
   - รายละเอียดที่ถูกต้อง 
   - เบอร์โทรศัพท์ 
   - อีเมล์ 
 หากต้องการค้นหาโดยเง่ือนไขใด ให้กรอกคําค้นลงในช่องน้ัน ไม่ต้องกรอกครบทุกช่อง กรอกเสร็จ
แล้วกดปุ่ม ตกลง 
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 ตัวอย่างการระบุเง่ือนไขในการค้นหา ต้องการค้นหาข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีเลขที่คําร้อง เป็น 2011012015185819998 และช่ือ นิตยา สามารถทําการระบุได้ ดังรูป 

 
รูปที่ 5-10 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  กรณีที่ต้องการล้างเง่ือนไขที่ได้ระบุไปแล้ว ให้ทําการกดปุ่ม  เง่ือนไขที่ระบุ จะ
ถูกล้างค่า 

กรณีที่ต้องการค้นหา เมื่อระบุเง่ือนไขในการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ กดปุ่ม 
 เพ่ือทําการค้นหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สัมพันธ์กับเง่ือนไขที่กําหนด โดย

ระบบ จะแสดง ดังรูป 

 
รูปที่ 5-11 ตัวอย่างผลการค้นหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
บทสรปุ 

การใช้งานระบบสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล จะทําให้เขตพ้ืนที่สามารถทราบข้อมูลภาพรวม
ว่า ภายในเขตพ้ืนที่มีผู้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบเท่าไร จากก่ีหน่วยงาน มีรายการใดอยู่ระหว่าง
การดําเนินการแก้ไข รายการใดดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว 
 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
- ระบบสรุปการย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล จะแสดงรายช่ือหน่วยงานในสังกัดใช่หรือไม่ 
- เมื่อมีบุคลากรในสังกัดย่ืนคาํร้องผ่านระบบ ผู้ใช้จะดําเนินการอย่างไรเม่ือได้รับคําร้อง 
- หากต้องการค้นหาคําร้องที่อยู่ในระบบ โดยค้นหาจากเลขบัตรประชาชนทําอย่างไร 




