
การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.16)

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 



สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนด ก.ค.ศ.16 มีลักษณะเปนเอกสารพิมพท้ัง 2 ดาน 
ดวยกระดาษชนิดขาว ความหนาไมนอยกวา 230 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 
สําหรับบันทึกขอมูลประวัติ ต้ังแตวันเร่ิมปฏิบัติราชการ จนถึง วันพนราชการ 
มีจํานวน 5 หนา จํานวน 20 รายการ







ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม 

บันทึกประวัติลงใน ก.ค.ศ.16 เฉพาะรายการที่ 1 – 11 

ดวยลายมือของตนเอง ดวยปากกาหมึกสีน้ําเงิน 

ลายมือตัวบรรจง อานงาย ชัดเจน 

หามเขียนขอมูลผิด หามใชน้ํายาลบคําผิด 



การบันทึกรายการ
ทะเบียนประวัติ



1. ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน
    กรอกคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว
    หากมีชั้นยศอื่น ใหกรอกดวย เชน วาที่รอยตรี วาที่รอยตรีหญิง    
    (กรอกชื่อเต็ม)
    ตัวอยาง นางสาวอรอนงค รูปสงา
               วาที่รอยตรีหญิงอรอนงค รูปสงา



2. วัน เดือน ปเกิด ใหบันทึก 
    วันที่ เดือน(ตัวเต็ม) ป พ.ศ. (จํานวน 4 หลัก เลขอารบกิ) 
    ใหชัดเจนใหตรงกับหลักฐานในบัตรประชาชน
    และบันทึกเปนคําสะกดภาษาไทยใหถูกตอง
    ตัวอยาง 13 พฤษภาคม 2537
               (สิบสาม พฤษภาคม สองพันหารอยสามสิบเจ็ด)



3. หมูโลหิต ตองบันทึกใหตรงกับหลักฐานใบรับรองหมูโลหิตจาก 
สถาบันพยาบาล ใหบันทึกเปนภาษาไทย เชน เอ บี โอ เอบี
    



4. ชื่อ-นามสกุล บิดา บันทึกขอมูลตามสําเนาทะเบียนบาน ใหบันทึก
คํานําหนานาม คือ นาย หากมีชั้นยศอื่นๆ แลวแตกรณี ใหบันทึกดวย 
จากนั้นบันทึก ชื่อ ตามดวย นามสกุล    

** กรณีที่ บิดา ถึงแกกรรม ใหบันทึก คําวา (ถึงแกกรรม) ตอทาย 
    นามสกุลบิดาดวย



5. ชื่อ-นามสกุล มารดา บันทึกขอมูลตามสําเนาทะเบียนบาน ใหบันทึก
คํานําหนานาม คือ นาง หากมีชั้นยศอื่นๆ แลวแตกรณี ใหบันทึกดวย 
จากนั้นบันทึก ชื่อ ตามดวย นามสกุล    

** กรณีที่ มารดา ถึงแกกรรม ใหบันทึก คําวา (ถึงแกกรรม) ตอทาย 
    นามสกุลมารดาดวย



6. ชื่อ-นามสกุล คูสมรส ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ตาม
รายชื่อในเอกสารใบสําคัญสมรส ใหบันทึกคํานําหนานาม หากมีชั้นยศ
อื่นๆ แลวแตกรณี ใหบันทึกดวย จากนั้นบันทึก ชื่อ ตามดวย นามสกุล    

** หากยังไมมีคูสมรส(โสด) หรือมีคูสมรส แตยังไมไดจดทะเบียน
    ถูกตองตามกฎหมาย ใหเวนวางไว โดยไมตองใสเครื่องหมายใดๆ 



7. วัน เดือน ปบรรจุ ใหบันทึก 
    วันที่ เดือน(ตัวเต็ม) ป พ.ศ. (จํานวน 4 หลัก เลขอารบกิ) 
    เปนวันที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
    ซึ่งไมใชวันที่ออกคําส่ังบรรจุและแตงตั้ง



8. วันครบเกษียณอายุ ใหบันทึก 
    วันที่ 30 กันยายน ป พ.ศ. (จํานวน 4 หลัก เลขอารบิก) 
    ซึ่งป พ.ศ. จะเปนวันที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
    ซึ่งการนับอายุครบ 60 ปบริบูรณ มีการนับ 2 แบบ ดังนี้

8.1 สําหรับผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 
     ใหใช ป พ.ศ. เกิด + 60 

     เชน เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 (2537 + 60 = 2597)
     ฉะนั้น วิธีบันทึก วันครบเกษียณอายุ คือ 30 กันยายน 2597 

ตัวอยาง 1



8.2 สําหรับผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
     ใหใช ป พ.ศ. เกิด + 61 

     เชน เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2537 (2537 + 61 = 2598)
     ฉะนั้น วิธีบันทึก วันครบเกษียณอายุ คือ 30 กันยายน 2598 

ตัวอยาง 2



9. ที่อยู
    บันทึกที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชน



10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บันทึกรายละเอียด ไดแก
    ประเภท เลขที่ และวันหมดอายุ โดยบันทึก 
    วันที่ เดือน(ตัวเต็ม) ป พ.ศ. (จํานวน 4 หลัก เลขอารบิก) 



11. ประวัติการศึกษา 
บันทึกชื่อสถานศึกษาที่เคยศึกษาทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต ประถมศึกษา 
จนถึง ระดับที่ใชบรรจุและแตงตั้ง (ปริญญาตรี)

ตัวอยาง 1 สําหรับผูที่จบ ป.บัณฑิต



ตัวอยาง 2 สําหรับผูที่จบปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป







.......ลงลายมือชื่อ...... 
(คํานําหนาชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

วัน/เดือน(ยอ)/ป พ.ศ. ที่บรรจุ (จํานวน 4 หลัก เลขอารบกิ) 



หนาที่ 2 – 5 สวนลางของกระดาษ ที่ ชื่อเจาของทะเบียนประวัติ 

ใหลงลายมือชื่อตัวบรรจงทุกหนา ดวยปากกาหมึกน้ําเงิน 
และเขียนลายมือตนเอง ประกอบไปดวย
คํานําหนาชื่อหรือชั้นยศ ชื่อ นามสกุล 
เชน นางสาวอรอนงค รูปสงา





ถาม-ตอบ


