
    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ 
(๑๗) กำหนดให ก.ค.ศ. มีอำนาจและหนาที่พิจารณา
จัดระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณตามที่
กฎหมายกำหนดสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดจัดทำโครงการ 
"พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ CMSS 
(Competency Management Supporting System)"
เพื่อเปนศูนยขอมูลกลางดานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สวนท่ี ๑ ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติ
           อิเล็กทรอนิกสรายบุคคล

         เปนระบบฐานขอมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการรายบุคคลอางอิงตามเอกสารทะเบียนประวัติ 
ก.พ.๗ (เดิม)  ปจจุบันสำนักงาน ก.ค.ศ. ไดจัดทำฐานขอมูล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลทุกหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแลวกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยใน
การประชุม ก.ค.ศ. คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดพิจารณาเห็นชอบรางระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหสามารถใชทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสหรือ ก.ค.ศ.๑๖ 
ประกอบการทำธุรกรรมไดเหมือนกับเอกสารทะเบียนประวัติ 
ก.พ.๗

สวนท่ี ๒ ระบบสนับสนุนการบริหาร
           งานบุคคล (HRM)

 เปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไดแก ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฏ ก.ค.ศ. 
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พรบ.
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลเพื่อ
เขาสูตำแหนงและการโยกยายแตงต้ัง ระบบเช่ือมโยงการ
จายเงินเดือนเขากับกรมบัญชีกลาง ระบบสนับสนุนการ
ขอมี/ปรับระดับวิทยฐานะ ระบบตรวจสอบและออกคำส่ัง 
และระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
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รูปแบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ก.ค.ศ.๑๖)
         สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดกำหนดรูปแบบของทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกสหรือ ก.ค.ศ.๑๖ ใหมีความเหมาะสม
กับการจัดเก็บขอมูลการรับราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผนวกเขากับเทคโนโลยีการเขารหัส
เพ่ือปองกันการปลอมแปลงขอมูล การนำกุญแจอิเล็กทรอนิกส
มาใชเพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจกับเจาของทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกสและหนวยงานท่ีนำขอมูลไปใช ในสวนความ
ถูกตองของขอมูลระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยระบบทะเบียน
ประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให
เจาของทะเบียนประวัติตองเขาไปตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลของตนเองอยางนอยปละ ๒ คร้ัง และตอไปในอนาคต
การทำธุรกรรมเชน การขอวิทยฐานะ การขอรับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ การตรวจสอบคุณสมบัติ จะอางอิงขอมูล
ในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสเทานั้น



      สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนนโยบายการศึกษา เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชในการพัฒนาครูใหมีจำนวนการผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการ มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปจจุบัน และหลักสูตรใหม และการเรียนรูในโลกยุคใหม

สวนท่ี ๓  ระบบสนับสนุนการยกระดับ
           สมรรถนะรายบุคคล (HRD) 

 เปนการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลของราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขากับตัวแปรสัมพัทธดานการ
บริหารงานบุคคลเชน ขอมูลผูเรียน ขอมูลสถานศึกษา แผน
การจัดการศึกษาในอนาคต มาวิเคราะหเปนขอมูลสาร
สนเทศเพื่อวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
ดานการสอนของขาราชการครูใหตรงกับแผนการจัดการ
ศึกษาในอนาคต (ID PLAN)  การประเมินผลสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษาดวย Individual Scorecard การ
บันทึกขอมูลผลงานดานวิชาการและการสอนหรือ e-portfolio 
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของนักเรียนเพื่อนำไป
สูการประเมินใหไดรับวิทยฐานะเชิงประจักษแทนการทำ
ผลงานวิจัย ระบบคลังความรูที่ไดจากการทำวิทยฐานะเพื่อ
นำ Best Practice จากงานวิจัยนำไปประยุกตใชในกระบวนการ
การเรียนการสอนจริง โดยระบบสามารถวิเคราะหและรายงาน
ขอมูลในหลายรูปแบบเช่ือมโยงกันอยางอัจฉริยะหรือ Intelligent
Analysis Report (IAR)
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ระบบวิเคราหการวางแผนอัตรากำลัง

จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ทำงานอยูในภูมิลำเนา/นอกภูมิลำเนา

 เปนบริการที่จะชวยลดภาระในการเดินทางมาทำ
ธุรกรรมที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา การทำธุรกรรม
ทั้งหมดจะสามารถดำเนินการไดที่โรงเรียนเชน บริการคัด
สำเนาทะเบียนประวัติ การออกหนังสือรับรองสิทธิ์ตาง ๆ 
ซึ ่งจะชวยใหครูไมตองทิ ้งชั ้นเรียน จากงานวิจัยพบวา
สามารถลดความสูญเสียจากการที่ครูทั้งประเทศตองเดิน
ทางมาทำธุรกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาไดกวา 
๒.๔ ลานชั ่วโมงงาน นอกจากนี ้ยังเปนสวนเชื ่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอกที่ตองการใชขอมูลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวยมาตรฐาน XML และเว็บเซอรวิส

       ผูบริหารดานการศึกษา ท้ังในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค 
จะมีนวัตกรรมที่จะชวยขับเคลื ่อนผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพ
ดานการบริหารงานบุคคล ใหมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
และสามารถเรียกใชขอมูลแบบ Real time เพ่ือการกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติได และยังมีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถระบุความตองการและการผลิตของอัตรากำลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผน การผลิต 
การพัฒนา การใช และการบำรุงรักษาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบไดอยางเปนเอกภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และการสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันผลิตครู 
ตัวอยางเชน


