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สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 

การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 

บทนำ 

 ข�อมูลทะเบียนประวัติแรกบรรจุเป.นข�อมูลที่ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุเข�ารับ

ราชการจะต�องทำการบันทึกข�อมูลส0วนตัวจำนวน 10 รายการ และต�องทำการยืนยันข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ี

บันทึกผ0านระบบ โดยมีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอนดังน้ี 

1. การล็อกอินเข�าสู0ระบบด�วยรหัสผู�ใช�ที่ได�ลงทะเบียนกับระบบไว�แล�ว (ท0านสามารถดูรายละเอียดได�
จากคู0มือ “การลงทะเบียนรับรหัสผ0าน” ซ่ึงจะไม0แสดงรายละเอียดในคู0มือส0วนน้ี) 

2. การบันทึกข�อมูลส0วนบุคคล (ข�อมูล ณ วันบรรจุเข�ารับราชการ) จำนวน 10 รายการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ภาพถ0ายเจ�าของทะเบียนประวัติ 
2) วันเดือนป?เกิด 
3) วันบรรจุเข�ารับราชการ 
4) หมู0โลหิต 
5) บิดา 
6) มารดา 
7) คู0สมรส 
8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
9) ประวัติการศึกษา 
10) ตำแหน0ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

3. การยืนยันข�อเท็จจริงของข�อมูลส0วนบุคคล 
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สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2 

 ขั้นตอนที่ 1  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกข�อมูลทะเบียนประวัติ ณ วันบรรจุเข�ารับ

ราชการ 

คลิกที่ไอคอน  เพื่อเข�าสู0หน�าจอบันทึกข�อมูลส0วนบุคคลในแบบฟอรGมทะเบียนประวัติประกอบด�วย

หมวดรายการท่ีต�องบันทึกข�อมูลดังน้ี 

1. ภาพถ0าย 

2. วันเดือนป?เกิด 

3. วันบรรจุเข�ารับราชการ 

4. หมู0โลหิต  

5. ข�อมูลบิดา 

6. ข�อมูลมารดา 

7. ข�อมูลคู0สมรส 

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

9. ประวัติการศึกษา 

10. ตำแหน0ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

ในแต0ละหมวดรายการจะปรากฏแถบสีแดงในกรณีที่ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังปIอน

ข�อมูลและแนบเอกสารหลักฐานไม0ครบถ�วนในแต0หมวดรายการข�อมูล หากบันทึกข�อมูลและแนบเอกสาร

หลักฐานเรียบร�อยแถบสีแดงจะหายไปจากหมวดรายการนั้น และเมื่อบันทึกข�อมูลครบทุกหมวดรายการ ปุJม 

“ยืนยันข�อมูล” บริเวณมุมขวาด�านบนของโปรแกรมจะเปลี่ยนจากสีเทาเป.นสีน้ำเงินเพื่อให�ข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษายืนยันความถูกต�องของข�อมูล 

 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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รูปที่ 1 หน�าจอแดชบอรGดสถานะดำเนินการข้ึนบัญชีหน0วยงานของ 

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 รายละเอียดหน�าจอแดชบอรGดสถานะดำเนินการข้ึนบัญชีหน0วยงาน ประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : เมนูลงทะเบียนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุเข�ารับ

ราชการ 

หมายเลข 2 : สถานการข้ึนบัญชีหน0วยงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หมายเลข 3 : ตารางแสดงกระบวนการขึ้นบัญชีหน0วยงานว0าได�ดำเนินการในขั้นตอนใดไป

แล�ว และดำเนินการไปเม่ือใด 

หมายเลข 4 : ไอคอนเพื่อเข�าสู 0หน�าจอปIอนข�อมูลทะเบียนประวัติของข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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ข/อมูลภาพถ3าย 

 ขั ้นตอนการบันทึกรูปภาพให�คลิกที ่ไอคอน    เพื ่ออัพโหลดไฟลGภาพถ0ายข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเจ�าของทะเบียนประวัติ ดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 หน�าจอบันทึกข�อมูลภาพถ0ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ�าของทะเบียนประวัติ 

 

ไฟล@เอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 หน�าจอสำหรับบันทึกไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนดังรูปที่ 2 ให�คลิกที่ไอคอนหมายเลข 

3 เพื่ออัพโหลดไฟลGเอกสารเข�าสู0ระบบ หากต�องการอัพโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมให�คลิกที่ไอคอน

หมายเลข 4 ระบบจะเพิ่มรายการไฟลGท่ีจะอัพโหลดให�ไม0จำกัดจำนวนไฟลG เม่ือดำเนินการแล�วให�คลิกท่ีไอคอน

หมายเลข 5 เพ่ือบันทึกข�อมูล จะเห็นว0าเม่ือระบบทำการบันทึกข�อมูลแล�ว แถบสีแดงจะหายไป 

 

รูปที่ 3 หน�าจอบันทึกข�อมูลไฟลGหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ข�อมูลวันเดือนป?เกิด ระบบแสดงข�อมูล ณ วันที่ข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษารายงานตัวต0อหน�านายทะเบียน (แก�ไขไม0ได�) 
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หมายเลข 2 :  ข�อมูลชื่อ-นามสกุล แสดงข�อมูล ณ วันที่ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารายงานตัวต0อหน�านายทะเบียน (แก�ไขไม0ได�) 

หมายเลข 3 : ส0วนการอัพโหลดไฟลGเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

หมายเลข 4 : อัพโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 

ข/อมูลวันเดือนปDเกิดและไฟล@เอกสารหลักฐานสำเนาสูติบัตร 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลวันเดือนป?เกิดและไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาสูติบัตรดังรูปที่ 3 ให�

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูลวันเดือนป?เกิดพร�อมกับแนบไฟลGเอกสารหลักฐาน

สำเนาสูติบัตร และทำการบันทึกข�อมูล เมื่อทำการบันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงท่ี

ปรากฏจะหายไป 

 

รูปท่ี 4 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลวันเดือนป?เกิดและไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาสูติบัตร 

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รายละเอียดหน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลวันเดือนป?เกิดและไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาสูติบัตร

ประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ส0วนบันทึกวันเดือนป?เกิด  

หมายเลข 2 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาสูติบัตร 

หมายเลข 3 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

หมายเลข 4 : บันทึกข�อมูลวันเดือนป?เกิดและไฟลGเอกสารหลักฐาน 
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ข/อมูลวันบรรจุและไฟล@เอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุและแต3งตั้งให/เข/ารับราชการ 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลวันบรรจุให�เข�ารับราชการและไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุให�เข�ารับ

ราชการ ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูลวันบรรจุให�เข�ารับราชการพร�อมกับแนบ

ไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุและแต0งตั้งให�เข�ารับราชการและทำการบันทึกข�อมูล เมื่อทำการบันทึกข�อมูล

ครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 

รูปท่ี 5 การบันทึกข�อมูลวันบรรจุเข�ารับราชการและไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุและแต0งต้ัง 

ให�เข�ารับราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รายละเอียดหน�าจอสำหรับวันบรรจุให�เข�ารับราชการและไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุให�เข�ารับ

ราชการประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ระบุข�อมูลวันเดือนป?ที่บรรจุเข�ารับราชการ  

หมายเลข 2 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุให�เข�ารับราชการ 

หมายเลข 3 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 4 : บันทึกข�อมูลวันบบรรจุให�เข�ารับราชการและไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุ

ให�เข�ารับราชการ 
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ข/อมูลหมู3โลหิต  

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลหมู0โลหิต ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูลหมู0

โลหิต กรณีที่ระบุข�อมูลระบบโลหิตเป.น Rh ให�ทำการแนบไฟลGเอกสารหลักฐานหมู0โลหิตด�วย เม่ือทำการบันทึก

ข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 

รูปที่ 6 หน�าจอบันทึกข�อมูลหมู0โลหิต 

 

รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลหมู0โลหิต ประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ระบุหมู0โลหิต  

หมายเลข 2 : ระบุระบบโลหิต 

หมายเลข 3 : บันทึกข�อมูลหมู0โลหิต 
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ข/อมูลบิดา 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลบิดา ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูลบิดา

ประกอบด�วยชื ่อ-นามสกุล สถานการณGมีชีว ิต และที ่อยู 0ปPจจุบันพร�อมไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตร

ประชาชนบิดา เม่ือทำการบันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 

รูปท่ี 7 หน�าจอบันทึกข�อมูลบิดา 

 

รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลบิดาประกอบด�วย 

หมายเลข 1.1 : ระบุสถานะการมีชีวิตของบิดา 

หมายเลข 1.2 : ระบุคำนำหน�าชื่อ 

หมายเลข 1.3 : ระบุชื่อ 

หมายเลข 1.4 : ระบุชื่อกลาง 

หมายเลข 1.5 : ระบุนามสกุล 

หมายเลข 1.6 : ระบุบ�านเลขท่ี 

หมายเลข 1.7 : ระบุหมู0ที่ 

หมายเลข 1.8 : ระบุตรอก 

หมายเลข 1.9 : ระบุซอย 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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หมายเลข 1.10 : ระบุถนน 

หมายเลข 1.11 : ระบุจังหวัด 

หมายเลข 1.12 : ระบุเขต/อำเภอ 

หมายเลข 1.13 : ระบุแขวง/ตำบล 

หมายเลข 1.14 : ระบุรหัสไปรษณียG 

หมายเลข 1.15 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 

หมายเลข 1.16 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 1.17 : บันทึกข�อมูลของบิดา 

 

ข/อมูลมารดา 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลมารดา ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูล

มารดาประกอบด�วยชื่อ-นามสกุล สถานะการมีชีวิตและที่อยู0ปPจจุบันพร�อมไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตร

ประชาชนบิดา เม่ือทำการบันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 
รูปที่ 8 หน�าจอบันทึกข�อมูลมารดา 

 

 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลมารดาประกอบด�วย 

หมายเลข 1.1 ระบุสถานการมีชีวิตของมารดา 

หมายเลข 1.2 ระบุคำนำหน�าชื่อ 

หมายเลข 1.3 ระบุชื่อ 

หมายเลข 1.4 ระบุชื่อกลาง 

หมายเลข 1.5 ระบุนามสกุล 

หมายเลข 1.6 ระบุนามสกุลเดิม 

หมายเลข 1.7 ระบุบ�านเลขที่ 

หมายเลข 1.8 ระบุหมู0ที่ 

หมายเลข 1.9 ระบุตรอก 

หมายเลข 1.10 ระบุซอย 

หมายเลข 1.11 ระบุถนน 

หมายเลข 1.12 ระบุจังหวัด 

หมายเลข 1.13 ระบุเขต/อำเภอ 

หมายเลข 1.14 ระบุแขวง/ตำบล 

หมายเลข 1.15 ระบุรหัสไปรษณียG 

หมายเลข 1.16 อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 

หมายเลข 1.17 อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 1.18 บันทึกข�อมูลมารดา 

 

 

 

 

 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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ข/อมูลคู3สมรส 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลคู0สมรส ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอนข�อมูล

มารดาประกอบด�วยชื่อ-นามสกุล สถานะการมีชีวิตและที่อยู0ปPจจุบันพร�อมไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาบัตร

ประชาชนบิดา เม่ือทำการบันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 

รูปท่ี 9 หน�าจอบันทึกข�อมูลคู0สมรส 

 

 รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลคู0สมรสประกอบด�วย 

หมายเลข 1.1 ระบุสถานภาพสมรส 

หมายเลข 1.2 ระบุสถานะการมีชีวิตของคู0สมรส 

หมายเลข 1.3 ระบุคำนำหน�าชื่อ 

หมายเลข 1.4 ระบุชื่อ 

หมายเลข 1.5 ระบุชื่อกลาง 

หมายเลข 1.6 ระบุนามสกุล 

หมายเลข 1.7 ระบุนามสกุลเดิม 

หมายเลข 1.8 ระบุบ�านเลขที่ 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 

 

สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  12 

หมายเลข 1.9 ระบุหมู0ที่ 

หมายเลข 1.10 ระบุตรอก 

หมายเลข 1.11 ระบุซอย 

หมายเลข 1.12 ระบุถนน 

หมายเลข 1.13 ระบุจังหวัด 

หมายเลข 1.14 ระบุเขต/อำเภอ 

หมายเลข 1.15 ระบุแขวง/ตำบล 

หมายเลข 1.16 ระบุรหัสไปรษณียG 

หมายเลข 1.17 อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานใบสำคัญการสมรส 

หมายเลข 1.18 อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 1.19 บันทึกข�อมูลคู0สมรส 

 

ข/อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำ

การปIอนข�อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร�อมไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เมื่อทำการ

บันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงท่ีปรากฏจะหายไป 

 

รูปที่ 10 หน�าจอบันทึกข�อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข�าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ระบุเป.นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสืออนุญาตให�ประกอบวิชาชีพฯ 

หมายเลข 2 : ระบุประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หมายเลข 3 : ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หมายเลข 4 : ระบุวันออกบัตร/ให�ไว� ณ วันท่ี 

หมายเลข 5 : ระบุวันหมดอายุ/ใช�ได�จนถึงวันท่ี 

หมายเลข 6 : อัพโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หมายเลข 7 : อัพโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 8 : บันทึกข�อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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ข/อมูลประวัติการศึกษา 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลประวัติการศึกษา ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอน

ข�อมูลประวัติการศึกษาพร�อมไฟลGเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาที่จบในแต0ละระดับการศึกษา เมื่อทำการ

บันทึกข�อมูลครบทุกรายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงท่ีปรากฏจะหายไป 

 

รูปที่ 11 หน�าแสดงการบันทึกข�อมูลประวัติการศึกษา  

 

รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลประวัติการศึกษาประกอบด�วย 

หมายเลข 1 : ระบุระดับการศึกษา 

หมายเลข 2 : ระบุชื่อสถานศึกษา ประกอบด�วย เป.นสถานศึกษาในประเทศ หรือต0างประเทศ

ชื่อประเทศ (กรณีเป.นสถานศึกษาต0างประเทศ) ชื่อสถานศึกษา 

หมายเลข 3 : ระบุวันเดือนและป?พ.ศ. ที่เริ่มเข�าศึกษา 

                 กรณีการศึกษาระดับต่ำกว0าปริญญาตรี ไม0บังคับปIอนข�อมูล วันท่ี เร่ิมเข�าศึกษา 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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หมายเลข 4 : ระบุวันเดือนและป?พ.ศ. ที่จบการศึกษา 

 กรณีการศึกษาระดับต่ำกว0าปริญญาตรี ไม0บังคับปIอนข�อมูล วันที่ จบการศึกษา 

หมายเลข 5 : ระบุวุฒิการศึกษา 

หมายเลข 6 : ระบุสาขาวิชาเอก กรณีระดับการศึกษาต่ำกว0าระดับปริญญาตรี ไม0บังคับปIอน 

 ข�อมูลสาขาวิชาเอก 

หมายเลข 7 : ระบุสาขาวิชาโท (ไม0บังคับทุกระดับการศึกษา) 

หมายเลข 8 : ระบุสถานะวุฒิการศึกษา เป.นวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ก.พ.รับรองหรือไม0 

หมายเลข 9 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานใบรับรองผลการศึกษาและวุฒิการศึกษา 

 

 ในกรณีที่ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจบการศึกษากรณีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

มากกว0า 1 วุฒิการศึกษา เช0น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 รายการ (ตัวอย0าง จบปริญญาตรีสาขา วทบ. 

และ คอบ.) หรือจบการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว0าวุฒิที ่ใช�ในการบรรจุ ให�ข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาระบุวุฒิการศึกษาที่ใช�ในการบรรจุด�วยวิธีการดังน้ี 

ข้ันตอน 1 : ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปท่ีหน�าจอประวัติการศึกษา  

ข้ันตอน 2 : ทำการเลือกรายการวุฒิการศึกษาที่ต�องการใช�บรรจุเข�ารับราชการ 

 

รูปท่ี 12 เลือกรายการวุฒิการศึกษาท่ีใช�บรรจุเช�ารับราชการ กรณีท่ีจบระดับการศึกษาสูงสุด 

มากกว0า 1 วุฒิการศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับการศึกษาสูงกว0าวุฒิที่ใช�บรรจุเข�ารับราชการ 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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รูปที่ 13 หน�าจอระบุวุฒิการศึกษาที่ใช�บรรจุเข�ารับราชการ กรณีที่จบระดับการศึกษาสูงสุด 

มากกว0า 1 วุฒิการศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับการศึกษาสูงกว0าวุฒิที่ใช�บรรจุเข�ารับราชการ 
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ข/อมูลตำแหน3ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

 หน�าจอสำหรับบันทึกข�อมูลประวัติการศึกษา ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการปIอน

ข�อมูลตำแหน0ง อันดับ ระดับ หน0วยงานต�นสังกัด และอัตราเงินเดือน ตามคำสั่งบรรจุและแต0งตั้งฯ เข�ารับ

ราชการพร�อมกับไฟลGเอกสารหลักฐานคำสั่งบรรจุและแต0งตั้งฯ เข�ารับราชการ เม่ือทำการบันทึกข�อมูลครบทุก

รายการในแบบฟอรGมแล�วแถบสีแดงที่ปรากฏจะหายไป 

 

รูปที่ 14 หน�าจอบันทึกข�อมูลตำแหน0ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน (ส0วนที่ 1)  

 

 

รูปที่ 15 หน�าจอบันทึกข�อมูลตำแหน0ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน (ส0วนที่ 2) 

 



การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ 
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รายละเอียดหน�าจอบันทึกข�อมูลประวัติการศึกษาประกอบด�วย 

หมายเลข 1.1 : แสดงวันเดือนป?ท่ีกรอกข�อมูล (โดยระบบ) 

หมายเลข 1.2 : แสดงข�อมูลตำแหน0ง (อ�างอิงตำแหน0งในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.3 : แสดงประเภทคำสั่ง (อ�างอิงประเภทคำสั่งในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาที่ข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.4 : แสดงหลักเกณฑG (อ�างอิงหลักเกณฑGในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาที่ข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.5 : แสดงส0วนราชการต�นสังกัด (อ�างอิงส0วนราชการต�นสังกัดในโพรไฟลGบัญชี 

 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.6 : ระบุสถานศึกษาต�นสังกัด 

หมายเลข 1.7 : แสดงอันดับ/ระดับ (อ�างอิงอันดับ/ระดับในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาที่ข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.8 : ระบุวิทยฐานะ  

หมายเลข 1.9 : ระบุเลขที่ตำแหน0ง 

หมายเลข 1.10 : ระบุตำแหน0งเลขที่จ0ายตรง 

หมายเลข 1.11 : ระบุอัตราเงินเดือน 

หมายเลข 1.12 : ระบุประเภทเงินอ่ืนๆ ที่ได�รับนอกจากอัตราเงินเดือน (ถ�ามี) 

หมายเลข 1.13 : ระบุจำนวนเงินอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

หมายเลข 1.14 : แสดงหน0วยออกคำสั่งให�บรรจุเข�ารับราชการ/บรรจุกลับเข�ารับราชการ

(อ�างอิงหน0วยออกคำสั่งในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ข้ึนบัญชีหน0วยงาน 

หมายเลข 1.15 : แสดงเลขท่ีคำสั่ง (อ�างอิงอันดับ/ระดับในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษาท่ีข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 
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หมายเลข 1.16 : แสดง คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ (อ�างอิงอันดับ/ระดับในโพรไฟลGบัญชีข�าราชการครู 

 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีข้ึนบัญชีหน0วยงาน) 

หมายเลข 1.17 : ระบุให�ปฏิบัติราชการตั้งแต0วันที่เท0าไหร0 

หมายเลข 1.18 : ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม (ข�อความปลายเปUด) 

หมายเลข 1.19 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานหนังสือคำสั่งฯ 

หมายเลข 1.20 : อัปโหลดไฟลGเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

หมายเลข 1.21 : บันทึกข�อมูลตำแหน0ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันข�อเท็จจริงของข�อมูลส0วนบุคคล 

 เมื่อข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกทำการบันทึกข�อมูลครบทั้งสิ้นแล�ว ให�ทำการยืนยันข�อมูล

ดังกล0าวให�กับเจ�าหน�าที่ทะเบียนประวัติทำการตรวจสอบข�อเท็จจริงในรายการข�อมูลดังกล0าว (ปุJมยืนยันข�อมูล

จะแสดงบริเวณด�านบนมุมขวาเป.นสีน้ำเงินให�กดได�ก็ต0อเม่ือ แถบสีแดงในรายการข�อมูลหายไปทั้งหมด) 

 

รูปท่ี 16 หน�าจอแสดงการบันทึกข�อมูลทะเบียนประวัติแรกบรรจุครบทุกหมวดรายการ และยืนยันข�อมูล

เพื่อให�เจ�าหน�าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบ 
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รูปที่ 17 หน�าจอยืนยันข�อเท็จจริงข�อมูลทะเบียนประวัติของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

รูปที่ 18 หน�าจอแสดงสถานะทะเบียนประวัติกำลังถูกตรวจสอบโดยเจ�าหน�าที่ทะเบียนประวัติ 


