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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  มาตรา  19 

(17) กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่พิจารณา จัดระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณตามที่ กฎหมายกําหนดสํานักงาน ก.ค.ศ. จึงได

จัดทําโครงการ"พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาหรือ CMSS (Competency Management Supporting System)"   เพื่อเปนศูนยขอมูลกลาง 

ดานการบริหารงานบุคคล ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

โดยเร่ิมดําเนินโครงการมาต้ังแตป พ.ศ.2551 และไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ 

สพฐ. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 เขตนํารองดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

10.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

12. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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13. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

14. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

15. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

16. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

17. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

18. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

19. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

20. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

21. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

22. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

23. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

24. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

25. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

26. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

27. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

28. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 

29. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

30. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

31. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 

32. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

33. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

34. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2   

35. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

36. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

37. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

38. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

39. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

40. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

41. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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42. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 

43. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

44. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

45. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

46. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

47. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

48. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาระบบดังน้ี 

 1. สรางฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนปจจุบัน (Real Time) และ

เปนฐานขอมูลเดียวกันทั้งระบบ ทําใหการทํางานไมซ้ําซอน มีความถูกตองรวดเร็ว สามารถใชขอมูล

ในการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือนการยาย การกําหนด

ตําแหนงการวางแผนอัตรากําลังคน การพัฒนาบุคลากร เปนตน  

 2. ทําใหระบบทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ทั้ง

เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการไดคลองตัว และเปนแนวทางในการใหผูมีสวนเกี่ยวของ

ทั้งหมดปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบ   

 3. ทําใหระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนระบบ 

E-service ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในสวนที่เปน E-government ทําใหการบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูบริหาร

ระดับสูงทั้งระดับสวนราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกระทรวงที่จะตองกําหนดนโยบาย

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 4. ทําใหครูสามารถทําธุรกรรมสวนตัวเกี่ยวกับประวัติของตนเองได โดยไมตองไปติดตอ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน

ระบบที่เชื่อมโยงงานดานการบริหารงานบุคคลระหวางสํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กับสํานักงานเขตพื้นที่เขาไวดวยกัน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประกอบไปดวยระบบ 3 ระบบ ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ระบบปฏิบัติการ รายละเอียดการทํางาน 
หนวยงาน

และผูใชงาน 

1. ระบบ

ฐานขอมูลทะเบียน

ประวัติ

อิเล็กทรอนิกส

รายบุคคล 

1. หมวดขอมูลทั่วไป ประกอบดวย คํานําหนาชื่อ ชื่อ/

นามสกุล วันเดือนปเกิด ภาพเจาของขอมูล ชื่อบิดามารดา 

ชื่อคูสมรส (ถามี) ที่อยูปจจุบัน 

2. หมวดการบรรจุเขารับราชการ ประกอบดวย หนวยงาน

ระดับกระทรวง/กรมที่สังกัด วันสั่ง บรรจุ วันเร่ิมปฏิบัติ

ราชการ ประเภทขาราชการ และวันครบเกษียณอายุราชการ 

3. หมวดประวัติการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน 

4. หมวดตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

5. หมวดเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

6. หมวดจํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

7. หมวดการไดรับโทษทางวินัย 

8. หมวดวันที่ไมไดรับเงินเดือน หรือวันที่มิไดประจําปฏิบัติ

หนาที่อยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

9. ความสามารถพิเศษ 

10. การปฏิบัติราชการพิเศษ 

11. รายการอ่ืนๆ ที่จําเปน 

ขาราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

และงาน

บริหารงาน

บุคคล 

2. ระบบสนับสนุน

การบริหารงาน

บุคคล (HRM) 

1. ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. ระบบตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลเพื่อ 

เขาสูตําแหนงและการโยกยายแตงต้ัง 

3. ระบบจายเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง 

4. ระบบสนับสนุนการขอมี/ปรับระดับวิทยฐานะ 

5. ระบบตรวจสอบและออกคําสั่ง 

6. ระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. 

ขาราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

และงาน

บริหารงาน

บุคคล 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) สรุปการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ระบบปฏิบัติการ รายละเอียดการทํางาน 
หนวยงานและ

ผูใชงาน 

3. ระบบสนับสนุน

การยกระดับ

สมรรถนะ

รายบุคคล (HRD) 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

2. การพัฒนาทักษะสมรรถนะดานการสอน 

3. การแผนการจัดการ ศึกษาในอนาคต (ID PLAN) 

4. การประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

ดวย Individual Scorecard  

5. การบันทึกขอมูลผลงาน ดานวิชาการและการสอนหรือ  

e-portfolio  

6. ระบบคลังความรูที่ไดจากการทําวิทยฐานะ 

ขาราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

และงาน

บริหารงาน

บุคคล 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

[ระบบออนไลน http://www.otepc.go.th] 

 จากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มาใชงานในป 2554 กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 เขตนํารอง โดยที่ยังไมมีการศึกษาถึง

ผลและปญหาจากการใชงาน จึงสังเกตพบวา ผูใชงานยังขาดความรูและความเขาใจในการใชงาน

ระบบ แมวาไดมีการอบรมการใชงานไปแลว และขอมูลยังไมเปนปจจุบันทําใหระบบยังขาดความ

นาเชื่อถือไมคอยมีผูเขาใชงาน สงผลใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหันมาใชระบบแฟม

กระดาษอยางเดิม อีกทั้งการแกไขขอมูลทะเบียนประวัติมีขั้นตอนที่ยุงยากและตองใชระยะเวลานาน 

และการติดตอสื่อสารระหวางผูใชงานกับระบบติดขัดอยูบอยคร้ังเน่ืองจากเคร่ืองแมขายหยุดทํางาน 

สงผลกระทบตอผูใชเปนอยางมาก 

 จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาการประเมินผลการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน

ดานการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการใชระบบมีความถูกตองแมนยํา และเกิด

ผลประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

1.3 นิยามศัพท 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(Competency Management Supporting System: CMSS) คือ ฐานขอมูลกลางดานการบริหารงาน

บุคคลและการจัดการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประกอบดวยระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ หนวยงานทางการศึกษา ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  

 1. ทําใหทราบถึงผลจากการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 2. ทําใหทราบถึงปญหาจากการใชงานและแนวทางในการใชระบบสารสนเทศใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนําไปใชประกอบการชี้วัดมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่ 


