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คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

การจัดท าแฟ้มและทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ระบบเอกสาร 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือเป็นค ำอธิบำยที่ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ขอบเขตของงาน 

 จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มบรรจุใหม่ กลุ่มผู้ได้รับโอนมำ
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้ได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 บังคับใช้ 

ค าจ ากัดความ 

 ทะเบียนประวัติ  หมำยควำมว่ำ บันทึกประวัติย่อและแฟ้มประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติรำชกำรจนถึงวันพ้นจำกรำชกำรทั้งในระบบ
เอกสำรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 บันทึกประวัติย่อ  หมำยควำมว่ำ บันทึกประวัติส ำคัญและจ ำเป็นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติรำชกำรจนถึงวันพ้นจำกรำชกำร เรียกโยย่อว่ำ“ ก.ค.ศ.16 ” 

 แฟ้มประวัติ  หมำยควำมว่ำ แฟ้มรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่ส ำคัญของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำรจนถึงวันพ้นจำกรำชกำร 

 เข้าถึง  หมำยควำมว่ำ  กำรอนุญำตหรือกำรก ำหนดสิทธิให้ผู้หนึ่งผู้ใด ดูหรือเปิดอ่ำนระบบ
ทะเบียนประวัติ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องหรือใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในรำยกำรทะเบียนประวัติหรือ
บำงส่วน 

 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ   หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับมอบหมำยซึ่งมีระดับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำร
หรือเทียบเท่ำ ให้มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบันทึก แก้ไข เพ่ิมเติม ดูแล เก็บรักษำ ท ำลำย ทะเบียนประวัติและ
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมระเบียบนี้ และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ ควบคุม 
ดูแล ก ำกับ ติดตำม และเข้ำถึงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ได้รับกำรบรรจุ จัดเตรียมเอกสำร 

2. เจ้ำหน้ำที่อธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูล ผู้บรรจุจัดท ำทะเบียนประวัติ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุใหม่ บันทึกประวัติตนเองลงในแบบ  

ก.ค.ศ.16 ตำมรำยกำรที่ 1 – 12 ด้วยลำยมือชื่อของตนเองต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนประวัติ จ ำนวน     
1 ฉบับ ด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง และวัน 
เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลัก) ด้วยตัวเลขอำรบิก ในช่องเจ้ำของประวัติ  

3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ลงนำมในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนประวัติ 
4. เสนอผู้อ ำนำจลงนำม (ผอ.สพท.) 
5. จัดเก็บเข้ำระบบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ลงนาม 

ผู้มีอ านาจลงนาม (ผอ.สพท) 

     ผู้ได้รับการบรรจุ จัดเตรียม
เอกสาร 

  เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล ผู้บรรจุกรอกข้อมูล 
ญ 

 

จัดเก็บเข้าระบบ 
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เอกสารประกอบการจัดท าทะเบียนประวัติ 

 กรณีบรรจุใหม่  ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ต้องจัดเตรียมเอกสำรในกำรจัดท ำทะเบียน
ประวัติข้ำรำชกำร ดังนี้ 

1. ค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำหรือหนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำ 
5. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรเรียน 
6. ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ  
7. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุหมู่โลหิต 
8. รูปถ่ำยขนำด 3 x 4 เซนติเมตร กำรแต่งกำยใช้เครื่องแบบข้ำรำชกำรไม่ต้องประดับ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และแถบสีต่ำง ๆ (จ ำนวน ๒ รูป) 
9. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
10 ใบส ำคัญกำรสมรส ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากการบรรจุใหม่ เอกสำรประกอบแล้วแต่กรณี เช่น 

1. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ/หนังสือรับรอง และใบรำยงำนผลกำรเรียนที่เพ่ิมขึ้นหลังจำกำรบรรจุเข้ำ
รับรำชกำร 

2. หลักฐำนกำรสอบสวนประวัติ เช่น หนังสือแจ้งผลกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
แผ่นพิมพ์ลำยนิ้วมือ 

3. แบบรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม หรือกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

4. หลักฐำนเอกสำรและรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับสถำนะของบุคคล เช่น ส ำเนำสูติบัตร 
ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ ฯ 

5. ใบส ำคัญกำรหย่ำ ใบมรณบัตร (บิดำ มำรดำ หรือคู่สมรส) 
6. ค ำสั่งเกี่ยวกับสถำนะของเจ้ำของประวัติ เช่น ค ำสั่งแต่งตั้ง โอน ย้ำย มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

เลื่อนเงินเดือน ฯ 
7. เอกสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
8. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทำงวินัย ลงโทษทำงวินัย หรือเอกสำร

เกี่ยวกับกำรสั่งยุติเรื่อง กำรลดโทษ เพ่ิมโทษ งดโทษ ท ำทัณฑ์บน หรือกำรว่ำกล่ำวตักเตือน
เป็นหนังสือ 
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9. หลักฐำนเกี่ยวกับกำรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
10. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนปัจจุบัน 
11. ใบประกอบวิชำชีพปัจจุบัน 
12. เอกสำรส ำคัญอ่ืน ๆ เช่น เอกสำรกำรอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด กำรลำต่ำง ๆ  
      หนังสือรับรองควำมประพฤติ (กรณีบรรจุกลับ ฯ) เป็นต้น 
13. เอกสำรอ่ืน ตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 

วิธีการบันทึก ก.ค.ศ.16 

 การปิดรูปถ่าย 
 ปิดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (กว้ำง 2.5 เซนติเมตร ยำว 3 เซนติเมตร) รูปถ่ำยหน้ำตรงสวมเครื่องแบบ
ปกติขำว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ระบุ พ.ศ.(จ ำนวนสี่หลักเป็นเลยอำรบิก) ใต้รูปถ่ำยที่ปิดไว้ และ
ต้องน ำรูปถ่ำยมำปิดเพ่ิม ทุก ๆ 5 ปี 

 รายการที่ ๑ ชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 
บันทึกโดยมีค ำน ำหน้ำนำม เช่น นำย นำง นำงสำว แล้วแต่กรณี หำกมีบรรดำศักดิ์หรือชั้นยศด้วย 

(หำกมี) ตำมด้วยชื่อ และนำมสกุล ให้ตรงกับหลักฐำนตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน เช่น 

ชื่อ – นำมสกุล  นายทศวรรษ  ดีงาม, นางสาวสุดสวย  รวยทรัพย์ , ว่าที่ร้อยตรีสุดเขต  แดนสยาม 

รายการที่ ๒ วัน เดือน ปีเกิด  
บันทึก วันที่ เดือน(ตัวเติม) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเลขอำรบิก) ให้ชัดเจนตรงกับหลักฐำนบัตร

ประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน  โดยบันทึกท้ังที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  

ตัวอย่ำง         15  มกราคม  2514 
                     (สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสิบสี่) 

รายการที่ ๓  หมู่โลหิต  
กำรบันทึกหมู่โลหิตบันทึกเป็นตัวอักษรภำษำไทยเท่ำนั้นและต้องตรงกับที่ระบุบนหลักฐำนบัตร

ประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำของประวัติ 

 หมู่โลหิต  เอ 

 รายการที่ ๔ – ๕  ชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา  
บันทึกชื่อ – นำมสกุล บิดำ มำรดำ ตำมข้อมูลในส ำเนำทะเบียนบ้ำน โดยบันทึก   ค ำน ำหน้ำนำม 

หรือหำกมีบรรดำศักดิ์หรือชั้นยศ  แล้วแต่กรณี จำกนั้นบันทึก ชื่อ ตำมด้วยนำมสกุล     
ตัวอย่ำง    นายสมศักดิ์  งามเลิศ,  ร.ต.ต.สมศักดิ์  งามเลิศ , นางสุดสวย    งามเลิศ 
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รายการที่ ๖  ชื่อ – นามสกุล คู่สมรส 
บันทึก ชื่อนำมสกุลคู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตำมกฎหมำยตำมรำยชื่อในเอกสำรใบส ำคัญ

กำรสมรส บันทึกเหมือนชื่อ – นำมสกุล บิดำ มำรดำ 

รายการที่ ๗  วันบรรจุ  
บันทึก วันที่ เดือน (ตัวเต็ม) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเป็นเลขอำรบิก) ที่เจ้ำของประวัติได้รับ

กำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร มิใช่วันที่ออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือวันที่ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งลงลำยมือชื่อในค ำสั่ง เช่น 
 ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓  ลงลำยมือชื่อในค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้รับคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๑๑  
มีนำคม ๒๕๕๕ โดยให้บรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
มีนำคม ๒๕๕๕ ดังนั้น วันบรรจุ คือ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 

รายการที่ ๘  วันครบเกษียณอายุ  
 วันที่ เดือน( ตัวเต็ม) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเป็นเลขอำรบิก) ที่มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

โดยบันทึกท้ังที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร 
กำรนับอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยใช้ พ.ศ. เกิดบวกด้วย ๖๐ ยกเว้นผู้ที่เกิด ในเดือนมกรำคม 

กุมภำพันธ์ และมีนำคม ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้ใช้ พ.ศ.เกิดบวกด้วย ๖๑ และตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๓๘ ให้นับตำมมำตรำ ๑๖ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ซึ่งตรวจช ำระใหม่ 
และใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติว่ำ กำรนับอำยุของบุคคลให้เริ่มนับตั้งแต่วันเกิด  เข่น ผู้ที่เกิดวันที่ ๒ 
ตุลำคม ๒๕๒๒ จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๘๒ และครบเกษียณอำยุวันที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๘๓ 

ตัวอย่ำง เจ้ำของประวัติ เกิดวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๒  วันครบเกษียณอำยุ 30 กันยายน 2582 
           เจ้ำของประวัติ เกิดวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๒๒     วนัครบเกษียณอำยุ 30 กันยายน 2583 

รายการที่ ๙  ที่อยู่ 
ที่อยู่ ให้บันทึกท่ีอยู่ปัจจุบันตำมหลักฐำนบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

รายการที่ ๑๐  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
บันทึกรำยละเอียดของใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำม ด้วยเลขตัวเลขอำรบิก วันที่หมดอำยุ เดือน 

(ตัวเต็ม) และ ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลัก)  
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รายการที่ ๑๑  ประวัติการศึกษา 

บันทึกชื่อสถำนศึกษำที่เคยศึกษำทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำขึ้นไปจนถึงระดับกำรศึกษำ
สูงสุด โดยสถำนศึกษำให้ใช้ชื่ออักษรย่อ เป็น “ร.ร.”ตำมด้วยชื่อสถำนศึกษำ  ส่วนระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
สถำนศึกษำให้ระบุค ำว่ำ “มหำวิทยำลัย” น ำหน้ำแล้วตำมด้วยชื่อสถำนศึกษำนั้น จำกนั้นระบุวัน เดือน 
(อักษรย่อ) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเป็นเลข อำรบิก) ตั้งแต่วันเข้ำศึกษำจนถึงวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน
แต่ละแห่ง และวุฒิกำรศึกษำให้ระบุชื่อประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตร (ต้องระบุอักษรย่อให้ถูกต้อง เช่น 
ค.บ. ศษ.บ. วท.ม. ฯลฯ) พร้อมทั้งสำขำวิชำเอก วิชำโท (ถ้ำมี) ทั้งนี้ให้บันทึกเฉพำะปริญญำ 
ประกำศนียบัตรกำรศึกษำ หรือคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 กรณีจบปริญญำตรีขึ้นไปให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติปริญญำบัตรแล้ว 

ตัวอย่ำง 

ระดับ
กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน ปี) 

วุฒิที่ได้รับ 
วุฒิ สำขำวิชำเอก สำขำวิชำโท 

ประถมศึกษำ ร.ร.วัดจันทร ์ 17 พ.ค.
2532-16 
มี.ค. 2538 

ป.6   

มัธยมศึกษำ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี 17 พ.ค. 
2539- 16 
มี.ค. 2544 

ม. 6   

ปริญญำตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มิ.ย. 2545-
24 มี.ค. 
2549 

การศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) 

ภาษาไทย  

ปริญญำโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

1 พ.ค. 2553 
– 24 มี.ค. 
2555 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) 

การบริหาร
การศึกษา 

 

รายการที่ ๑๒  ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

ให้เจ้ำของประวัติท ำกำรบันทึกรำยกำร ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ อันดับ/ระดับ และอัตรำเงินเดือนของ
ตนเองตำมที่เกิดขึ้นในวันเริ่มปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 

- วัน เดือน ปี ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร ด้วยตัวเลขอำรบิก วันที่ 
เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลัก)  14 ส.ค. 2551 

- ต ำแหน่ง/ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนกำรศึกษำ ให้บันทึกต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง โดยระบุ   
ชื่อต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด    
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ตัวอย่ำง  ครูผู้ช่วย ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 
(บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย)  

- วิทยฐำนะ บันทึกวิทยฐำนะที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เช่น ครูช านาญการ, ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

- เลขที่ต ำแหน่ง  บันทึกเลขท่ีต ำแหน่งได้รับกำรแต่งตั้ง 
- ประเภทต ำแหน่ง  ตำมมำตรำ ๔๕ แบ่งต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกเป็น ๔ ประเภท 

ได้แก่ ต ำแหน่งประเภทบริหำร อ ำนวยกำร วิชำกำร และท่ัวไป 

- อันดับ/ระดับ บันทึกอันดับหรือระดับที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ บันทึก ครูผู้ช่วย, คศ.1 , คศ.2 , คศ.3 หรือ คศ.4 ยกเว้น บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืน มำตรำ ๓๘ ค.(๒) ให้บันทึก ปฏิบัติการ , ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ , 
เชี่ยวชาญ , ปฏิบัติงาน , ช านาญงาน และอาวุโส 

- อัตรำเงินเดือน  ให้บันทึกด้วยตัวเลขอำรบิกและเครื่องหมำยจุลภำค(,) คั่นไว้ช่วงละสำมหลัก 
- เงินวิทยฐำนะ/ค่ำตอบแทน/เงิน พตก. ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ 

และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้บันทึกด้วยเลขอำรบิกและ
เครื่องหมำยจุลภำค(,) คั่นไว้ช่วงละสำมหลัก 

- เอกสำรอ้ำงอิง  ให้บันทึกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ดังนี้ ค ำสั่ง ร.ร.(ชื่อสถำนศึกษำ) ที่ (เลขท่ีค ำสั่งเป็นเลขอำรบิก) /ปีพุทธศักรำช 
(จ ำนวนสี่หลักเป็นเลขอำรบิก) ลว. วันที่ เดือน (อักษรย่อ) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเป็น
เลขอำรบิก)  
ตัวอย่ำง      ค าสั่ง ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ที่ 25/2551 ลว. 14 ส.ค. 2551 

ค าสั่ง สพป.อ่างทอง ที่ 123/2554  ลว. 15 พ.ค. 2554 

รายการที่ ๑๓  ประวัติการฝึกอบรม และการปฏิบัติงานวิจัย 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือปฏิบัติงำนวิจัยให้เจ้ำหน้ำที่
ทะเบียนประวัติบันทึกเฉพำะประวัติกำรฝึกอบรม หลักสูตรที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
ตำมมำตรฐำนก ำหนดในสำยงำนต่ำง ๆ โดยจะต้องมีใบรับรอง วุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตรที่ได้รับมอบ 
ดังนี้เดอืน (ตัวย่อ) ปีพุทธศักรำช (จ ำนวนสี่หลักเป็นเลขอำรบิก)ที่เริ่มต้นและวันที่เสร็จสิ้นฝึกอบรมหรืปฏิบัติ
งำนวิจัย 

- ชื่อประกำศนียบัตรหรือชื่อหลักสูตรตำมใบรับรอง วุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตรที่ได้รับมอบ 
- สถำนที่ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
- หน่วยงำนที่จัด  
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ตัวอย่ำง  
 

 
ตั้งแต ่ถึง 
(เดือน ปี) 

 
ประกำศนียบัตร/หลักสูตร 

 
สถำนที่ 

 
หน่วยงำนที่

จัด 

มิ.ย. 2555 – 
มิ.ย. 2555 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานครูช านาญการ
พิเศษ 

โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏ
สัมมนาคาร(มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏศรีสะเกษ) 

มหาวิทยาลัย
ศรีสะเกษ 

 

รายการที่ 13 ประวัติการฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 

- ตั้งแต่ – ถึง (เดือน ปี) บันทึก เดือน และปี พ.ศ.  เช่น เมษายน 2560  
- ประกำศนียบัตร/หลักสูตร เช่น ประกาศนียบัตร/หลักสูตร “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ” 
- สถำนที่ บันทึกสถำนที่อบรม/วิจัย 
- หน่วยงำนที่จัด กรอกข้อมูลชื่อหน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรม ฯ 

รายการที่ 14 ประวัติการดูงาน 

- ตั้งแต่ – ถึง (เดือน ปี) บันทึก เดือน และปี พ.ศ.  เช่น เมษายน 2560  
- สถำนที่ (ในประเทศ/ต่ำงประเทศ) กรอกสถำนที่ท่ีศึกษำดูงำน เช่น สพป.ชลบุรี เขต 3 
- หมำยเหตุ กรอกข้อมูลเรื่องที่ดูงำน เช่น “ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบ (1 – 3 พ.ค.2560 

จ ำนวน 3 วัน) 

รายการที่ 15 ความสามารถพิเศษ 

ขีดเครื่องหมำยถูก หน้ำช่องด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ เช่น  ภาษา  
รำยละเอียด เช่น มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน 

รายการที่ 16 การปฏิบัติราชการพิเศษ 

- ตั้งแต่ – ถึง (วัน เดือน ปี) บันทึก วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ปฏิบัติรำชกำรพิเศษ เช่น 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ.2534 
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- รำยละเอียด กรอกข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษระหว่ำงกำรประกำศกฎอัยกำรศึก เช่น 
หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด ระหว่ำงวันที่ มีวันลำป่วย ลำกิจ ขำดรำชกำร คงเหลือวันปฏิบัติ
รำชกำร จ ำนวน ปี เดือน วัน  
ตัวอย่ำง  “ได้ประจ าปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก เขตอ าเภอน้ ายืน นัง
หวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีวันลาป่วย – วัน 
ลากิจ 1 วัน ขาดราชการ – วัน คงเหลือวันปฏิบัติราชการ 0 ปี 2 เดือน 7 วัน” 

- เอกสำรอ้ำงอิง ตัวอย่ำง 1. ค าสั่งที่ 19/2534 ลว. 31 ม.ค. 2534 
                             2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เรื่อง 

 การใช้กฎอัยการศึกราชอาณาจักร ลว. 23 ก.พ. 2534 

 รายการที่ 17 การได้รับโทษทางวินัย และการล้างมลทิน 
- พ.ศ. ใส่ตัวเลข พ.ศ. สี่หลัก “2556” 
- สถำนโทษ เช่น “ภาคทัณฑ”์ 
- ลักษณะควำมผิด บันทึกควำมผิดตำมค ำสั่ง เช่น “ละทิ้งหน้าที่ราชการ 2 วัน (3-4 ม.ค.

2560) 
- เอกสำรอ้ำงอิง บันทึกค ำสั่ง เช่น “ค ำสั่ง ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง ที่ 8/2560 ลว. 15 ก.พ.

2560) 
รายการที่ 18 วันที่ได้ประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
- ตั้งแต่ – ถึง (วัน เดือน ปี)  บันทึกข้อมูลวันที่ประจ ำในเขตพ้ืนที่ประกำศกฎอัยกำรศึก เช่น 

23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534 
- รำยละเอียด บันทึกต ำแหน่ง สังกัดที่ปฏิบัติรำชกำร เช่น 

“ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 3 สปอ.น้ ายืน อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี”” 
- เอกสำรอ้ำงอิงเช่น 

1. ค าสั่งที่ 19/2534 ลว. 31 ม.ค. 2534 
     2. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เรื่อง  การใช้กฎอัยการศึก  
        ราชอาณาจักร ลว. 23 ก.พ. 2534 

 รายการที่ 19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ เหรียญตรา 
 บันทึกข้อมูลตำมแบบที่ก ำหนดจำกรำชกิจจำนุเบกษำ 

 รายการที่ 20 จ านวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
 น ำข้อมูลจ ำนวนวันลำที่สถำนศึกษำได้รำยงำน สรุปวันลำประจ ำปีงบประมำณ 
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เอกสารอ้างอิง 

1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
2. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

พ.ศ. 2555 
4. ข้อก ำหนดตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยระเบียบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2555 
5. ประกำศส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรื่อง กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร ก.ค.ศ. 16 และแฟ้มประวัติ 

ระบบเอกสำร 
6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๖ สิงหำคม  

๒๕๕๘ เรื่อง กำรบันทึกทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   (ก.ค.ศ. ๑๖)      
รำยกำร  ที ่  ๑๒ ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ อันดับ/ระดับ และอัตรำเงินเดือน 

7. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔   
เรื่อง รูปแบบกำรบันทึกทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.๗) รำยกำรต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำม
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

8. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

9.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๑๐๕๘   ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๔  
เรื่อง รูปแบบกำรบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ในรำยกำรต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ตำม
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

9. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๑๑๑๖  ลงวนที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๔  
เรื่อง กำรปรับปรุงรูปแบบกำรบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) 

10. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๒๖ เรื่อง กำรล้ำงมลทิน 
ตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี    พ.ศ. ๒๕๒๖ 

11. หนงัสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่ กค ๐๕๑๓/ ว ๕๘  ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๓๗   
เรื่อง กำรนับอำยุบุคคล 

 

 

  



 

 
 

  

 

 


