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คาํนาํ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหาร

ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา พ.ศ.2554 เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคุณภาพของระบบฐานขอ้มลู

และสารสนเทศดา้นการศึกษา โดยจัดใหมี้การจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและการเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจงัหวดั ระดับกลุ่มจงัหวดั ระดับหน่วยงาน 

ตน้สงักดัทั้งในและนอกสงักดักระทรวงศึกษาธิการและระดับประเทศ ทั้งน้ี สาํนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้ประชุมหารือเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการทั้งใน 

และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีจดัการศึกษา พรอ้มกับจดัทํา “คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษา” เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ น้ัน 

ดงัน้ัน เพ่ือใหภ้ารกิจดา้นการบริหารจดัการขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาของทุกส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงข้ึน เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และเป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศีกษา พ.ศ. 2554   

จึงไดมี้การปรับปรุง “คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา” ใหมี้ความสอดคลอ้ง 

กบัแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงานมากยิง่ข้ึน และมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา ทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

คณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา 

                                                                                       พ.ศ.2557 
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คู่มือการบรหิารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

1.บทนาํ 

 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาพ.ศ. 2554 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารบริหารและการใชข้อ้มลูเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีการจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท

ประกอบดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลเฉพาะกิจ ระเบียบฯ กําหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษา รวมทั้งส้ิน 3 คณะ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา 

2. คณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบักลุ่มจงัหวดั 

3. คณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสาํรวจ จดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลขอ้มูลทางการศึกษาของหน่วยงาน

ต่างๆ ในทุกระดับและทุกสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอ้มูลดา้นการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการจัดเก็บขอ้มูล 

ใหจ้ดัเก็บอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ขอ้มูล ณวนัท่ี10 มิถุนายน ของทุกปี) โดยขอ้มูลพ้ืนฐานแบ่งออก 

เป็น 2 กลุ่มขอ้มลู ประกอบดว้ย 

1. ขอ้มลูและสถิติดา้นการศึกษา 

2. ขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มลูสถานศึกษารายสถานศึกษา 

หน่วยงานกลางท่ีรบัผิดชอบระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาและระบบฐานขอ้มูล

กลางระดับกระทรวง คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศทก.สป.) ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการจดัทําขอ้เสนอเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มูล

สารสนเทศประจาํปี และแผนพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาในภาพรวมระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับประเทศ ใหส้อดคลอ้ง 

กับนโยบายและแผนพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล  

และนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดับกลุ่มจังหวัด  

ระดบัหน่วยงาน ระดบัส่วนราชการ และภาพรวมระดบัประเทศ 

หน่วยงานกลางท่ีรบัผิดชอบระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาและระบบฐานขอ้มูล

กลางระดับกลุ่มจงัหวัด  คือ สํานักงานศึกษาธิการภาค (สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศึกษา ช่ือเดิม)สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ศธภ.สป.) ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการศึกษา 

วิเคราะห ์ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาระดับกลุ่มจงัหวดั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันา

ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบักลุ่มจงัหวดั และจดัทํา

รายงานผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบักลุ่มจงัหวดั 

หน่วยงานกลางท่ีรบัผิดชอบระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาและระบบฐานขอ้มูล

กลางระดบัจงัหวัด  คือ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1(สพป.1) สาํนักงาน



   2  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาในภาพรวมของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาและแผนพฒันาจงัหวดั ประสานการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูล

เฉพาะกิจ ใหค้รบทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน รายงานผล 

การดําเนินงานด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจําปี และเป็นคลังข้อมูล 

และฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดท่ีมีการจัดเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั รวมถึงสามารถใหบ้ริการขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในการน้ี เพ่ือใหส้ถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

รวมถึงหน่วยงานดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํขอ้มลูดา้นการศึกษา ไดมี้แนวปฏิบติัท่ีชดัเจน

เก่ียวกับการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานไดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพ จึงจดัทําคู่มือฉบับน้ีข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นคู่มือสําหรับการปฏิบัติงานดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาต่อไป 
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2. การเลื่อนไหลของขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

 

ภาพที่ 1 แสดงการเลื่อนไหลของขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา 
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สถานศึกษา สถานศึกษา 

สงักดั กศน. 

 

สถานศึกษา 

สงักดั  สช. 

กทม. 

สถานศึกษา 

สงักดั สช.  

ภมูิภาค 

 

สถานศึกษา 

สงักดั สพฐ. 

สถานศึกษา 

สงักดั สกอ. 

วิทยาลยั

ชุมชน 

สงักดั 

สกอ. 

สถานศึกษา 

สงักดั สอศ. 

สถานศึกษา 

สงักดั 

สาํนัก

การศึกษา 

กทม. 

สถานศึกษา  

สงักดั  

สาํนักงาน 

พระพุทธ 

ศาสนา 

สถานศึกษา 

สงักดั

สถาบนั 

พระบรม 

ราชชนก 

สถานศึกษา 

สงักดั 

กองทพับก 

สถานศึกษา

สงักดั

กองทพั 

อากาศ 

สถานศึกษา 

สงักดั 

กองทพัเรือ 

สถานศึกษา 

สงักดั ตชด. 

สถานศึกษา 

นายรอ้ย

ตาํรวจ 

สถานศึกษา

สงักดั 

สถาบนั

บณัฑิตย-

พฒันศิลป์ 

สถานศึกษา 

สงักดั 

สถาบนัการ

พลศึกษา 

 สถานศึกษา 

สงักดั กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ทอ้งถิ่น 

                                         
                                         

                                         
                 สาํนักงานเขต                        

           สพท.                                

                 
   

                   

ตน้สงักดั

ระดบั

จงัหวดั

พื้นที่ 

  

กศน. 

จงัหวดั 

       

สนง. 

พระพุทธ 

ศาสนา 

จงัหวดั 

 

         

สาํนัก/

กอง/ส่วน

การศึกษา 

ของ อปท. 

                                         
                                         

                                         
                                         
      

 

              

ส่วน

ราชการ 

ตน้สงักดั 

กศน. สช. สพฐ.  สกอ. 

 

สอศ. 

สาํนกั

การศึกษา 

สาํนกังาน 

พระพุทธศาสนา  

แห่งชาติ 

สถาบนั 

พระบรม

ราชชนก 

กองทพับก กองทพั 

อากาศ 

กองทพัเรือ 
กอง 

บญัชาการ 

ตชด. 

สตช. 

สถาบนั 

บณัฑิต 

พฒัน

ศิลป์ 

สถาบนั 

การ 

พลศึกษา 

ศูนยฝ์ึก

พาณิชย ์

นาวี 

การบิน 

พล

เรือน 

กรมส่งเสริม 

การปกครอง

ทอ้งถิ่น 

      

 

 

 

           

 
     

 

      
       

บก.ตช. 

ติดตาม 

ตรวจสอบ 

กก.ตชด. 

สนง.กลุ่ม รร.

พระปริยตัิ

ธรรมแผนก

สามญั 

สาํนักบริหาร

วิทยาลยัชุมชน 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. 

คณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศระดบักระทรวง 

ภาพที่ 2 แสดงการเลื่อนไหลของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของส่วนราชการต้นสังกัด
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3.แผนปฏิบตักิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี 

 

ตารางที่ 1 แผนปฏิบตักิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี 

ที่ กิจกรรม 
ปีก่อนหนา้ ปีปัจจุบนั ปีถดัไป หน่วยงานหลกั 

ที่รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ศึกษาวเิคราะห ์สรุปการดาํเนินงานปีกอ่นหนา้ 

เตรียมการกาํหนดแผนปฏิบตัิการปีปัจจุบนั 

ปรบัปรุง / กาํหนดรายการขอ้มลูกลางระดบั

กระทรวง 

                  
ศทก.สป.และส่วน

ราชการตน้สงักดั 

รว่มดาํเนินการ 

2 ขออนุมตัิแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการดาํเนินงาน/

รายการและมาตรฐานขอ้มลูกลาง 

ต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มลูระดบักระทรวง 

                  

ศทก.สป. 

3 ประสานแจง้ทุกหน่วยงานตน้สงักดั                   ศทก.สป.. 

4 เตรียมฐานขอ้มลูปีปัจจุบนัปรบัแบบจดัเก็บและ

รายงาน 

                  ศทก.สป.. 

 

5 อบรมการใชง้านระบบซอฟทแ์วรก์ลางระดบัจงัหวดั                   ศทก.สป. 

6 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั                   ศทก.สป. 

7 จดัประชุมคณะทาํงานขอ้มลูสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั 

                  

สพป.1 

8 จดัประชุมคณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศ

ดา้นการศึกษาระดบักลุ่มจงัหวดั 

                  
ศธภ. 

9 อบรมการใชง้านระบบซอฟทแ์วรก์ลางระดบักระทรวง                   ศทก.สป. 

10 สถานศึกษา จดัเก็บขอ้มลูสถิติและขอ้มลูรายบุคคล                   สถานศึกษา 

ทุกแหง่ 

11 ส่วนราชการตน้สงักดัรวบรวมขอ้มลูสถิติและขอ้มลู

รายบุคคล 

 

                  
ส่วนราชการ 

ตน้สงักดั. 
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบตักิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี (ตอ่)  

ที่ กิจกรรม 
ปีก่อนหนา้ ปีปัจจุบนั ปีถดัไป หน่วยงานหลกั 

ที่รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

12 หน่วยงานตน้สงักดัระดบัจงัหวดั / พื้ นที่ 

    12.1 ส่งขอ้มลูสถิติใหค้ณะกรรมการบริหารขอ้มลู

ระดบัจงัหวดั (สพป.1)ตามรปูแบบที่คณะกรรมการฯ

กาํหนด 

   12.2 ส่งขอ้มลูสถิติใหค้ณะกรรมการบริหารขอ้มลู

ระดบักลุ่มจงัหวดั(ศธภ.)ตามรปูแบบที่ 

คณะกรรมการฯกาํหนด 

   12.3 ส่งขอ้มลูสถิติใหส้่วนราชการตน้สงักดัตาม

รปูแบบที่ตน้สงักดักาํหนด 

                  

หน่วยงาน 

ตน้สงักดัระดบั

จงัหวดั/พื้ นที่ 

13 ส่วนราชการตน้สงักดัรวบรวมขอ้มลูสถิติจดัส่งให ้

ศทก.สป. 

ระยะที่ 1: สถิติเรง่ด่วน/ขอ้มลูรหสัสถานศึกษา 

ระยะที่ 2: สถิติประจาํปี 

          

 

       
ส่วนราชการ 

ตน้สงักดั 

14 ส่วนราชการตน้สงักดัจดัส่งขอ้มลูรายบุคคล/ 

รายสถานศึกษาใหก้ระทรวง 
                  

ส่วนราชการ 

ตน้สงักดั 

15 ศทก.สป. ตรวจสอบขอ้มลูรายบุคคล                   ศทก.สป. 

16 นําเขา้ขอ้มลูผ่านเว็บสาํหรบัหน่วยงานที่ไมไ่ดบ้นัทึก

ผ่านเว็บ 
                  ศทก.สป. 

17 ศทก.สป. ตรวจสอบขอ้มลูสถิติแจง้ผลส่วนราชการ 

ตน้สงักดั 
                  ศทก.สป. 

18 ส่วนราชการตน้สงักดั ตรวจสอบ/ปรบัปรุงขอ้มลูสถิติ

และส่ง ศทก.สป. 
                  

ทุกองคก์รหลกั 

รว่มดาํเนินการ 

19 19.1 ศทก.สป. จดัทาํขอ้มลูขึ้ นสู่เว็บไซต ์

19.2 ส่วนราชการตน้สงักดันําขอ้มลูขึ้ นสู่เว็บไซต ์
                  

ศทก.สป./ส่วน

ราชการตน้สงักดั 

20 สพป.1 รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล วเิคราะหแ์ละ

รายงานคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั และจดัส่งให ้

ศธภ.และ ศทก.สป. 

                  

สพป.1 
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบตักิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี (ตอ่) 

ที่ กิจกรรม 
ปีก่อนหนา้ ปีปัจจุบนั ปีถดัไป หน่วยงานหลกั 

ที่รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

21 ศธภ. รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล วเิคราะหแ์ละ

รายงานคณะกรรมการฯ ระดบักลุ่มจงัหวดั และจดัส่ง

ให ้ศทก.สป. 

                  ศธภ. 

22 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการประเมินผล 

การดาํเนินงาน 

                  ศทก.สป. 

23 ประชุมคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัเพื่อรายงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

                  สพป.1 

24 การประชุมคณะกรรมการฯ ระดบักลุ่มจงัหวดั 

เพื่อรายงานผลการดาํเนินงาน 

                  ศธภ. 

25 การประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผล 

การดาํเนินงาน 

                  ศทก.สป. 

26 ศทก.สป จดัประชุมสรุปผลการดาํเนินงานปีปัจจุบนั/

เตรียมการกาํหนดแผนปฏิบตัิการปีถดัไป 

                  ศทก.สป. 

27 ศทก.สป. ประมวลผลสถิติจากรายบุคคล                   ศทก.สป. 

28 ศทก.สป. สรุปขอ้มลูสถิติดา้นการศึกษาประจาํปี 

และจดัพิมพเ์อกสารสถิติทางการศึกษาประจาํปี 

                  ศทก.สป. 

29 ศทก.สป.เผยแพรข่อ้มลูสถิติทางการศึกษา ปีปัจจุบนั

ผ่านเว็บไซตข์องกระทรวงศึกษาธิการ 

                  ศทก.สป. 

30 เริ่มปฏิบตัิภารกิจขอ้มลูปีการศึกษาถดัไป                   ศทก.สป.และ 

ส่วนราชการ 

ตน้สงักดั 

รว่มดาํเนินการ 

หมายเหตุ:  ศทก.สป. หมายถึง   ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ศธภ.   หมายถึง  สาํนักงานศึกษาธิการภาค  

  สพป.      หมายถึง  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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8  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

รายละเอียดแผนปฏิบตักิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจําปี เพ่ือใหส่้วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ดงัน้ี 

 1. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่วนราชการตน้สงักดัร่วมกนัดาํเนินการศึกษา

วเิคราะห ์สรุปการดาํเนินงานจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาประจาํปีการศึกษาท่ีผ่านมา และจดัทาํ

ขอ้เสนอเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด้านขอ้มูลสารสนเทศประจําปีการศึกษาท่ีจะจัดเก็บขอ้มูล รวมทั้ง

ดําเนินการปรับปรุง และร่วมกันกําหนดรายการขอ้มูลกลางสาํหรับการจดัเก็บขอ้มูลในระดับกระทรวง 

โดยดาํเนินการภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 

 2. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดําเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ขอ้มูลสารสนเทศ เพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี แผนพฒันาระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ประกาศแบบรายการขอ้มูล ฐานขอ้มูลกลาง และรหสัมาตรฐานกลาง 

รวมถึงคาํสัง่ หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเพ่ือดําเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบโดยดาํเนินการภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนถึง 31 ธนัวาคม 

 3. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดาํเนินการประสานแจง้แผนปฏิบติัการดา้นขอ้มูล

สารสนเทศประจาํปี แผนพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา แบบรายการขอ้มลู ฐานขอ้มลูกลาง 

รหสัมาตรฐานกลาง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหทุ้กส่วนราชการ 

ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ และดําเนินการปรับปรุงแบบจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาและระบบฐานขอ้มูล ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยดาํเนินการภายในเดือน

มกราคม 

 4. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จดัฝึกอบรมการใชง้านระบบซอฟทแ์วรก์ลางระดับ

จงัหวดั ระดับกลุ่มจงัหวดั ใหก้บัผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรา้งความ

เขา้ใจในการนําแผนปฏิบัติการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจําปีไปสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ ์ถึง 31 มีนาคม 

 5. สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

ขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด หรือหากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 

ใหด้าํเนินการจดัประชุมคณะทาํงานขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั โดยดาํเนินการภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ ์ถึง 30เมษายน  

 6. สํานักงานศึกษาธิการภาค ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาระดับกลุ่มจังหวดั หรือหากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ใหด้ําเนินการ 

จดัประชุมคณะทาํงานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาระดบักลุ่มจงัหวดั โดยดาํเนินการภายในระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ ์ถึง 30เมษายน  

7. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จดัฝึกอบรมการใชง้านระบบซอฟท์แวร์กลางระดับ

กระทรวงใหก้ับผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยดําเนินการภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 

พฤษภาคม 



 

 

9 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

8. สถานศึกษา ดาํเนินการปรบัปรุงขอ้มลูและจดัเก็บ รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลขอ้มลูสถิติ

ดา้นการศึกษา ขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา และขอ้มูลรายสถานศึกษา (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 

มิถุนายน) โดยดาํเนินการภายในระยะเวลาตั้งแต่ 10 มิถุนายน ถึง 30มิถุนายน 

9. ส่วนราชการและหน่วยงานตน้สงักดั ดาํเนินการจดัเก็บ รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลขอ้มลู

สถิติดา้นการศึกษา ขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา และขอ้มูลรายสถานศึกษา จากสถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 ธนัวาคม ถึง 30กรกฎาคม  

10. หน่วยงานตน้สังกัดในระดับจังหวดัหรือในพ้ืนท่ี ดําเนินการประมวลผลและจดัส่งขอ้มูลสถิติ 

ดา้นการศึกษา ใหส่้วนราชการตน้สงักดัตามรปูแบบท่ีส่วนราชการตน้สงักดักาํหนด และสาํเนาขอ้มลูส่งให้

คณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ระดับจงัหวดั (สพป.) และคณะกรรมการบริหาร

ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา ระดบักลุ่มจงัหวดั(ศธภ.) ตามรปูแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

11. ส่วนราชการต้นสังกัด ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านการศึกษา  

และประมวลผลขอ้มูลพรอ้มจัดส่งใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามรูปแบบท่ีกําหนด  

โดยในระยะท่ี 1 จดัส่งขอ้มลูสถิติดา้นการศึกษา (ขอ้มลูเร่งด่วนและขอ้มลูรหสัสถานศึกษา) ภายในระยะ 

เวลาตั้งแต่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม  และระยะท่ี 2 จดัส่งขอ้มลูสถิติประจาํปี (8 แบบจดัเก็บขอ้มลู

สถิติดา้นการศึกษา) ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1สิงหาคม ถึง 30 กนัยายน  

12. ส่วนราชการตน้สังกัด ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร และข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษา และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดส่งให ้

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามรูปแบบท่ีกาํหนด ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

ถึง 30 กนัยายน 

13. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูสถิติดา้นการศึกษา ขอ้มลู

รายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มลูรายละเอียดของสถานศึกษาภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 

14. ส่วนราชการตน้สงักดั นําเขา้ขอ้มลูสถิติดา้นการศึกษาผ่านเว็บไซตข์องศนูยเ์ทคโนโยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สําหรับส่วนราชการท่ียงัไม่ไดบ้ันทึกขอ้มูล ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1สิงหาคม ถึง 15 

สิงหาคม 

15. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แจง้ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลสถิติ 

ดา้นการศึกษา ขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลรายละเอียดของสถานศึกษา 

ใหก้บัส่วนราชการตน้สงักดั จาํนวน 2 ครั้ง โดยท่ี ครั้งท่ี 1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 30 

สิงหาคม และครั้งท่ี 2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม 

16. ส่วนราชการต้นสังกัด ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ข้อมูลรายบุคคล 

ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลรายละเอียดของสถานศึกษาใหมี้ความถูกตอ้ง ประมวลผล 

และจดัส่งใหก้บัศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามรูปแบบท่ีกาํหนด โดยท่ี ครั้งท่ี 1 ภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 30 กนัยายนและครั้งท่ี 2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 ตุลาคม ถึง 30

ตุลาคม 

17. สํานักงานศึกษาธิการภาค ดําเนินการรวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์ ข้อมูลข้อมูลสถิติ 

ดา้นการศึกษา และจดัทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจาํปี 



 
10  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

ต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศระดับกลุ่มจงัหวดัและคณะกรรมการ พรอ้มทั้งแจง้รายงานผล 

การดําเนินงานและสําเนาขอ้มูลใหศู้นยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายในระยะเวลาตั้งแต่  

1 กนัยายน ถึง 30 กนัยายน 

18. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต1 ดําเนินการรวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์

ขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษา และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ

ประจาํปีต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศระดบัจงัหวดัและคณะกรรมการ พรอ้มทั้งแจง้รายงาน 

ผลการดําเนินงานและสําเนาข้อมูลให้สํานักงานศึกษาธิการภาค และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 กนัยายน ถึง 30 กนัยายน 

19.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจําปี แผนพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ภายในระยะเวลาตั้งแต่  

1 กนัยายน ถึง 30 กนัยายน 

20. สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จดัการประชุมคณะกรรมการบริหารขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั เพ่ือจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มลู

สารสนเทศประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาตั้งแต่  

1 กนัยายน ถึง 30 กนัยายน 

21. สาํนักงานศึกษาธิการภาค จดัการประชุมคณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา

ระดบักลุ่มจงัหวดั เพ่ือจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นขอ้มลูสารสนเทศประจาํปี 

ต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศระดบักลุ่มจงัหวดั ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 กนัยายน ถึง 30 

กนัยายน 

22.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงานผล 

การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 

กนัยายน ถึง 30 กนัยายน 

23. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจดัการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานปีปัจจุบนั 

และจัดทําขอ้เสนอแผนปฏิบัติการดา้นขอ้มูลสารสนเทศประจําปี แผนพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษา หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดา้นการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในปีการศึกษา

ถดัไป ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กนัยายน 

24. ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลรายละเอียดของสถานศึกษาใหเ้ป็นขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษา ภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 

25. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สรุปขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษาประจาํปีการศึกษา 

และจดัพิมพเ์อกสารสถิติทางการศึกษาประจาํปี ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน ถึง 30 

พฤศจิกายน  

26. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จดัทาํขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษาประจาํปีการศึกษา 

ท่ีเป็นทางการ ข้ึนสู่เว็บไซตข์องกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
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4. แนวปฎิบตักิารจดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษา 

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดาํเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ 

และประมวลผลขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษา 

การจดัเก็บขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษา มีการจดัเก็บขอ้มูลจากสถานศึกษาท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

และมีหน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่หลาย

หน่วยงาน ประกอบดว้ย 

1. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนักงานปลดักระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สาํนักงาน

ปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

4. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

6. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

7. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 

8. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

9. สาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

10. มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

11. ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม 

12. สถาบนัการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 

13. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

14. สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

15. กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม 

16. กองทพับก กระทรวงกลาโหม 

17. กองทพัเรือ กระทรวงกลาโหม 

18. กองทพัอากาศ กระทรวงกลาโหม 

19. สถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

20. สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

21. สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

22. โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

23. กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

24. สาํนักงานศึกษาธิการภาค สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

25. สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

26. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ทุกสงักดั ทุกระดบั 
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4.2 แบบรายการขอ้มูลสาํหรบัการจดัเก็บขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษา 

1. รายช่ือสถานศึกษา 

2. จาํนวนหอ้งเรียน 

2.1 จาํนวนหอ้งเรียน จาํแนกตามระดบัการศึกษาและชั้นปี 

2.2 จาํนวนหอ้งเรียนสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและประเภทวชิา 

3. จาํนวนนักเรียน 

3.1 จาํนวนนักเรียนทั้งหมด จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ 

3.2 จาํนวนนักเรียนพิการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ 

3.3 จาํนวนนักเรียนสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวชิาและเพศ 

3.4 จาํนวนนักเรียนพิการสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวชิา 

และเพศ 

3.5 จาํนวนนักเรียนดอ้ยโอกาส จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ 

3.6 จาํนวนนักเรียนรายชั้น จาํแนกตามอายุ 

4. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 

4.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ 

4.2 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวชิา 

และเพศ 

5. จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติ 

5.1 จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ 

5.2 จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวชิา 

และเพศ 

6. จาํนวนนักเรียนออกกลางคนั 

6.1จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประถมศึกษา จาํแนกตามสาเหตุและเพศ 

6.2จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํแนกตามสาเหตุและเพศ 

6.3จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํแนกตามสาเหตุและเพศ 

6.4จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ จาํแนกตามสาเหตุและเพศ 

7. จาํนวนผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษานอกระบบ 

  7.1 จาํนวนผูเ้รียนปกติประเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา 

และเพศ 

  7.2 จาํนวนผูเ้รียนพิการประเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา 

และเพศ 

   7.3 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีปกติประเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตามระดบั 

การศึกษาและเพศ 

    7.4 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีพิการประเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตามระดบั

การศึกษาและเพศ 

8. จาํนวนบุคลากร 
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8.1 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสอน จาํแนกตามประเภทของบุคลากรและเพศ 

8.2 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสนับสนุน จาํแนกตามประเภทของบุคลากรและเพศ 

8.3 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีบริหาร จาํแนกตามประเภทของบุคลากรและเพศ 

8.4 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาท่ีไมมี่วทิยฐานะหรือตาํแหน่งทางวชิาการ 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและเพศ 

8.5 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษา จาํแนกตามวทิยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ 

8.6 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษา จาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

และเพศ 
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4.3  แบบจดัเก็บขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษาของแตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากหน่วยงานที่จดัการศึกษาแต่ละแห่งอาจมีสถานภาพการจดัการศึกษาที่แตกต่างกนั จงึประยุกตใ์ชร้ปูแบบการจดัเก็บขอ้มลูสถิติดา้นการศึกษา 

   จากแบบที่ 1-8 เฉพาะที่ปรากฏเครื่องหมาย “” ในตารางของแต่ละหน่วยงาน คือ 

 

 

ชื่อหน่วยงาน 

แบบจดัเก็บขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษาที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

1. สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
                           

2. สาํนักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

       

 

        

 

          

3. สาํนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                

 

          

4. สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
                           

5. สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
                           

6.โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ์                 
           

7. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น   
               

         
 

8. สาํนักการศึกษา กทม.   
   

     
  

    
          

 

9. ม.กรุงเทพมหานคร กทม.   
   

  
   

  
               

10. ศนูยฝ์ึกพาณิชยน์าว ี  
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4.3 แบบจดัเก็บขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษาของแตล่ะหน่วยงาน(ตอ่) 

 

 

ชื่อหน่วยงาน 

แบบจดัเก็บขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษาที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

11. สถาบนัการบินพลเรือน   
                

        
  

12. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ    
   

     
  

    
          

 

13. สถาบนัพระบรมราชชนก  
            

 
           

  

14. กองบญัชาการกองทพัไทย   
  

         
 

           
  

15. กองทพับก    
  

         
 

           
  

16. กองทพัเรือ   
  

         
 

           
  

17. กองทพัอากาศ   
  

  
 

      
    

        
  

18. สถาบนัการพลศึกษา   
   

  
   

  
    

           

19. สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์   
    

 
          

          

20. สาํนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 

  
  

   
   

  
    

         
  

21. โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ  
   

   
   

  
             

  

22. กองบญัชาการตาํรวจ 

ตระเวนชายแดน 
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5. แนวปฎิบตักิารจดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลขอ้มูลรายบุคคลของนกัเรยีน นกัศึกษา บุคลากร  

และขอ้มูลสถานศึกษารายสถานศึกษา 

5.1 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการดาํเนินการดา้นขอ้มูลรายบุคคลและรายสถานศึกษา 

เน่ืองจากการจดัเก็บขอ้มูลรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจดัเก็บขอ้มูลจากสถานศึกษา   

ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ และมีหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการอยูห่ลายหน่วยงาน ประกอบดว้ย 

1. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สาํนักอาํนวยการ สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

4. สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สาํนักงานปลดักระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ 

5. สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สาํนักงานปลดักระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

7. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

8. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

9. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

10. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 

11. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 

12. สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

13. สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

14. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

15. สาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

16. มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

17. ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม 

18. สถาบนัการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 

19. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

20. สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

21. สถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

22. สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

23. สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

24. กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

25. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ทุกสงักดั ทุกระดบั 
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        5.2 การดาํเนินการจดัเก็บรวบรวม ประมวลผลและรายงานขอ้มูลรายบุคคลของนกัเรยีน 

นกัศึกษา บุคลากร และขอ้มูลสถานศึกษารายสถานศึกษา 

การดาํเนินการจดัเก็บรวบรวม ประมวลผลและรายงานขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร และข้อมูลสถานศึกษาของสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด 

ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.2.1 สถานศึกษา ดําเนินการจดัเก็บรวบรวม และตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยมีขอ้มูลอย่างน้อยตามรายการขอ้มูล 

และรูปแบบขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและขอ้มูลสถานศึกษาท่ีกาํหนด  พรอ้มทั้ง

ประมวลผลขอ้มูลจดัส่งขอ้มลูรายบุคคลใหก้บัหน่วยงานตน้สงักดัตามลาํดบัหรือตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดั

กาํหนดโดยใชโ้ปรแกรมหรือระบบงานสารสนเทศตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด 

5.2.2 หน่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดัหรือระดบัพ้ืนท่ี ดาํเนินการจดัเก็บ

รวบรวม และตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลสถานศึกษา 

ของสถานศึกษาท่ีไดร้บัจากสถานศึกษาภายใตส้งักดั และประมวลผลขอ้มูล จดัส่งให ้ส่วนราชการ กรม/

สาํนักงานหรือกระทรวงตน้สงักดั 

5.2.3 ส่วนราชการ กรม/สาํนักงานหรือกระทรวงต้นสังกัด ดาํเนินการจัดเก็บรวบรวม  

และตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และขอ้มูลสถานศึกษาของสถานศึกษา 

จากหน่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาในระดบัจงัหวดัหรือระดบัพ้ืนท่ี และประมวลผลขอ้มลู จดัส่งขอ้มูล 

ใหศู้นยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยขอ้มูลขอ้มูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร  

และขอ้มลูสถานศึกษาของสถานศึกษาตอ้งมีรูปแบบตามรายการและรูปแบบขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร และขอ้มลูสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีกาํหนด 

5.2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และข้อมูล

สถานศึกษาของสถานศึกษาของส่วนราชการตน้สังกดัและนําขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเขา้สู่ฐานขอ้มูลกลางระดับ

กระทรวงหรือนําขอ้มลูท่ีผิดพลาดส่งคืนส่วนราชการตน้สงักดั 

5.2.5 ส่วนราชการตน้สังกัด ดําเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดใหมี้ความถูกตอ้ง 

และจดัส่งใหก้บัศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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6. รายการขอ้มูลและรูปแบบขอ้มูลรายบุคคลของนกัเรยีน นกัศึกษา บุคลากรและขอ้มูลสถานศึกษา 

    6.1 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของบุคลากร 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความ

สาํคญั 

ระดบั

การศึกษา 

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

1 ปีการศึกษา AcademicYear ตวัเลข 4 1 ทุกระดบั ปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บ

ขอ้มลู  (พ.ศ.) 

2 ภาคการศึกษา Semester ตวัเลข 1 1 ทุกระดบั ภาคการศึกษาปัจจุบนั 

ท่ีจดัเก็บขอ้มลู 

3 รหสัสถานศึกษา/

หน่วยงาน 

SchoolID ตวัเลข 10 1 ทุกระดบั รหสัท่ีส่วนราชการตน้สงักดั

กาํหนด 

4 รหสักรม/องคก์ร

หลกั/หน่วยงาน 

ตน้สงักดั 

DepartmentID ตวัเลข 5 1 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการกาํหนด 

ขอ้มูลพื้ นฐานบุคคล 

5 รหสัประจาํตวั

ประชาชน 

PersonID ตวัเลข 13 1 ทุกระดบั - เลขประจาํตวัประชาชน  13  

หลกัหรือเลขท่ีหนังสือ

เดินทาง  (Passport  

number) 

- ตวัเลข  13  หลกัหรือใช้
ตวัอกัษรผสมกบัตวัเลขให้

ครบ  13  หลกั 

6 รหสัคาํนําหนา้ช่ือ PrefixCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

7 ช่ือ FirstName ตวัอกัษร 40 1 ทุกระดบั ช่ือ 

8 ช่ือกลาง MiddleName ตวัอกัษร 80 1 ทุกระดบั ช่ือกลางหรือฉายาของพระสงฆ ์

(ถา้มี) 

9 นามสกุล LastName ตวัอกัษร 50 1 ทุกระดบั นามสกุล 

10 รหสัเพศ GenderCode ตวัเลข 1 1 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการกาํหนด 

11 วนัเดือนปีเกิด Birthdate ววดดปปปป 8 1 ทุกระดบั วนัท่ีเดือนปี พ.ศ. เกิด 

12 รหสัสญัชาติ NationalityCode ตวัเลข 3 2 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการกาํหนด 

13 รหสัประเภท

บุคลากร 

PersonTypeCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการกาํหนด 

14 รหสัช่ือตาํแหน่ง PositionCode ตวัอกัษร 2 1 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการกาํหนด 

15 วนัเดือนปีท่ีเขา้รบั

ราชการ/เร่ิม

ทาํงาน 

WorkDate ววดดปปปป 8 2 ทุกระดบั วนัเดือนปีพ.ศ.ท่ีบรรจุเขา้รบั

ราชการ /เร่ิมทาํงาน 

16 วนัเดือนปี ท่ีเขา้

สอน 

TeachDate ววดดปปปป 10 1 ทุกระดบั วนัเดือนปีพ.ศ.  ครั้งแรกท่ีเร่ิม

เขา้สอน 

17 รหสัวทิยฐานะ AcademicStanding 

Code 

ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั เลขรหสัท่ีใชแ้สดงวทิยฐานะ 

 



 
 

 

19 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.1 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความ

สาํคญั 

ระดบั

การศึกษา 

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

18 วนัเดือนปีท่ีไดร้บั

วทิยฐานะ 

AcademicStandingDate วว/ดด/ปปปป 10 1 ทุกระดบั วนัเดือนปีพ.ศ ท่ีไดร้บั 

วทิยฐานะ 

19 อตัราเงินเดือน Salary ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั เงินเดือน/ค่าจา้งตามบญัชี

เงินเดือนรายเดือน 

20 รหสัระดบั

การศึกษาท่ีสอน 

TeachAcademicLevel 

Code 

ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั นับจาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อ  

1 ภาคเรียน ถา้ชัว่โมงสอน

ระดบัใดมากท่ีสุดใหถื้อวา่สอน

ในระดบัน้ัน 

21 รหสักลุ่มวชิาท่ีสอน TeachSubjectCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงกลุ่มวชิาท่ีสอน

มากท่ีสุดเฉพาะในปีการศึกษา

ปัจจุบนั 

22 รหสัวุฒิทางคร ู TeacherQualifications 

Code 

ตวัเลข 1 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงการมีวุฒิทางครู

ตามประกาศของ  สาํนักงาน 

ก.ค.ศ. 

23 รหสัประเภทใบ

ประกอบวชิาชีพคร ู

TeacherCertificate 

Code 

ตวัเลข 1 1 ขั้นพ้ืนฐาน - รหสัท่ีใชแ้สดงประเภทใบ
ประกอบวชิาชีพครขูองคุรุ

สภา (ถา้มี) 

- รหสัท่ีสาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

ขอ้มูลท่ีอยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น 

24 รหสัประจาํบา้น Register HouseID ตวัเลข 11 1 ทุกระดบั รหสัประจาํบา้น 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

25 เลขท่ีบา้น RegisterHouseNumber ตวัอกัษร 10 1 ทุกระดบั เลขท่ีบา้น 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

26 หมูท่ี่ RegisterVillageNumber ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั หมูท่ี่ 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

27 ถนน RegisterStreet ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือถนน 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

28 ซอย RegisterSoi ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือซอย 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

29 ตรอก RegisterTrok ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือตรอก 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

30 รหสัจงัหวดั/

อาํเภอ/ตาํบล 

RegisterSubDistrictID ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั รหสัประจาํจงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

ขอ้มูลท่ีอยูต่ามท่ีพกัอาศยัจริง 

31 รหสัประจาํบา้น HouseID ตวัเลข 11 1 ทุกระดบั รหสัประจาํบา้น 

(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

32 เลขท่ีบา้น HomeNumber ตวัอกัษร 10 1 ทุกระดบั เลขท่ีบา้น 

(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

 



 
 

20  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.1 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความ

สาํคญั 

ระดบั

การศึกษา 

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

33 หมูท่ี่ VillageNumber ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั หมูท่ี่(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

34 ถนน Street ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือถนน(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

35 ซอย Soi ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือซอย(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

36 ตรอก Trok ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือตรอก(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

37 รหสัจงัหวดั/

อาํเภอ/ตาํบล 

SubDistrictID ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั รหสัประจาํจงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

กลุม่ขอ้มูลดา้นความสามารถพิเศษ 

38 รหสัความสามารถ

พิเศษ/ความ

ชาํนาญการ 

TeacherExpertCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีสาํนักงาน 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

กลุม่ขอ้มูลดา้นการศึกษา  (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า 1  รายการ) 

39 รหสัระดบั

การศึกษา 

AcademicLevelCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั - รหสัแสดงระดบัการศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาของบุคลากร 

- รหสัท่ีสาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

40 รหสัวุฒิการศึกษา DegreeCode ตวัเลข 7 1 ทุกระดบั - รหสัท่ีแสดงวุฒิการศึกษา 
ในแต่ละระดบัการศึกษา 

- รหสัท่ีสาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

41 ช่ือสาขาวชิาเอก MajorTitle ตวัอกัษร 80 1 ทุกระดบั ช่ือสาขาวชิาเอกท่ีจบการศึกษา

ในแต่ละระดบั (ตามขอ้มลู

ขา้งตน้) โดยจดัเก็บขอ้มลูเป็น

แบบขอ้ความเต็มรปูแบบ 

กลุม่ขอ้มูลดา้นการอบรมพฒันาความรู ้ (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  รายการ) 

42 รหสัประเภท 

การพฒันาความรู ้

TrainingTypeCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั - รหสัท่ีใชแ้สดงประเภทของ
การพฒันาความรู ้

- รหสัท่ีสาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

43 หลกัสตูรท่ีไดร้บั

การพฒันาความรู ้

TrainingCouseTitle ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือหลกัสตูรท่ีไดร้บัการพฒันา

ความรู ้

44 จาํนวนชัว่โมง TrainingHours ตวัเลข 3 2 ทุกระดบั จาํนวนชัว่โมงท่ีไดร้บัการ

อบรมพฒันาความรูใ้นแต่ละ

หลกัสตูร 

45 ปีท่ีไดร้บัการ

พฒันาความรู ้

TrainingYear ตวัเลข 4 2 ทุกระดบั ปีพ.ศ. ท่ีไดร้บัการพฒันา

ความรู ้

 



 
 

 

21 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.1 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความ

สาํคญั 

ระดบั

การศึกษา 

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

46 หน่วยงานท่ีให ้

การพฒันาความรู ้

TainingInstitution ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือหน่วยงานท่ีใหก้ารพฒันา

ความรู ้

47 รหสัประเทศ 

ท่ีไดร้บัการพฒันา

ความรู ้

TainingCountryCode ตวัเลข 3 2 ทุกระดบั - รหสัแสดงประเทศท่ีไดร้บั
การพฒันาความรู ้

- รหสัท่ีสาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

หมายเหตรุะดบัความสาํคญั หมายถึง 1 =  ขอ้มลูท่ีทุกหน่วยงานท่ีตอ้งจดัส่งใหก้ระทรวงในเวลาท่ีกาํหนด 

2 =  ขอ้มลูท่ีหน่วยงานสามารถจดัส่งใหก้ระทรวงภายหลงัเวลาท่ีกาํหนดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.2 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน  นักศึกษา 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

1 ปีการศึกษา AcademicYear ตวัเลข  4 1 ทุกระดบั ปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บ

ขอ้มลู (พ.ศ.) 

2 ภาคการศึกษา Semester ตวัเลข  1 1 ทุกระดบั ภาคการศึกษาปัจจุบนั 

ท่ีจดัเก็บขอ้มลู 

3 รหสัสถานศึกษา/

หน่วยงาน 

SchoolID ตวัเลข  10 1 ทุกระดบั รหสัของสถานศึกษา/

หน่วยงานเจา้ของขอ้มลู 

4 รหสักรม/องคก์ร

หลกั/หน่วยงาน

ตน้สงักดั 

DepartmentID ตวัเลข 5 1 ทุกระดบั รหสักรม/องคก์รหลกั/

หน่วยงานตน้สงักดั 

ขอ้มูลพื้ นฐานบุคคล 

5 รหสันักเรียน StudentID ตวัอกัษร 13 1 ทุกระดบั รหสัประจาํตวันักเรียน ตามท่ี

สถานศึกษา  เป็นผูก้าํหนดให ้

6 รหสัประจาํตวั

ประชาชน 

PersonID ตวัเลข  13 1 ทุกระดบั - เลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั  หรือเลขท่ีหนังสือ

เดินทาง (Passport 

number) 

- ตวัเลข 13 หลกั หรือใช้

ตวัอกัษรผสมกบัตวัเลขให้

ครบ 13 หลกั 

7 รหสัคาํนําหนา้ช่ือ PrefixCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

8 ช่ือ FirstName ตวัอกัษร 40 1 ทุกระดบั ช่ือ 

9 ช่ือกลาง MiddleName ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือกลางหรือฉายาของ

พระสงฆ ์

10 นามสกุล LastName ตวัอกัษร 50 1 ทุกระดบั นามสกุล 

11 รหสัเพศ GenderCode ตวัเลข  1 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงเพศ 

12 วนัเดือนปีเกิด Birthdate ววดดปปปป 8 1 ทุกระดบั วนัท่ีเดือนปี พ.ศ. เกิด  

13 รหสัสญัชาติ  NationalityCode ตวัเลข  3 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงสญัชาติ 

ขอ้มูลท่ีอยู ่(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

14 รหสัประจาํบา้น RegisterHouseID ตวัเลข  11 1 ทุกระดบั เลขรหสัประจาํบา้น  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

15 เลขท่ีบา้น RegisterHouseNumber ตวัอกัษร 10 1 ทุกระดบั เลขท่ีบา้น  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

16 หมูท่ี่ RegisterVillageNumber ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั หมูท่ี่  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

17 ถนน RegisterStreet ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือถนน  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

18 ซอย RegisterSoi ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือซอย  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

19 ตรอก RegisterTrok ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือตรอก  

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

20 รหสัจงัหวดัอาํเภอ

ตาํบล 

RegisterSubDistrict 

Code 

ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั รหสัประจาํจงัหวดัอาํเภอ

ตาํบล 



 
 

 

23 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.2 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน  นักศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

ขอ้มูลท่ีอยู(่ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

21 รหสัประจาํบา้น HouseID ตวัเลข 11 1 ทุกระดบั เลขรหสัประจาํบา้น 

(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

22 เลขท่ีบา้น HouseNumber ตวัอกัษร 10 1 ทุกระดบั เลขท่ีบา้น 

(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

23 หมูท่ี่ VillageNumber ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั หมูท่ี่(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

24 ถนน Street ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือถนน(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

25 ซอย Soi ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือซอย(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

26 ตรอก Trok ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือตรอก(ตามท่ีพกัอาศยัจริง) 

27 รหสัจงัหวดั/

อาํเภอ/ตาํบล 

SubDistrictCode ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั รหสัประจาํจงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

28 รหสัความพิการ DisabilityCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงความพิการ 

29 ส่วนสงู Tall ตวัเลข 3 2 ขั้นพ้ืนฐาน ส่วนสงู หน่วยเป็น ซม. 

30 น้ําหนัก Weight ตวัเลข 3 2 ขั้นพ้ืนฐาน น้ําหนักหน่วยเป็น กก. 

ขอ้มูลบิดา-มารดา  

31 รหสัคาํนําหนา้ช่ือ

บิดา 

FatherPrefixCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

32 ช่ือบิดา FatherFirstName ตวัอกัษร 40 2 ทุกระดบั ช่ือ 

33 นามสกุลบิดา FatherLastNameame ตวัอกัษร 50 2 ทุกระดบั นามสกุล 

34 รหสัความพิการ

ของบิดา 

FatherDisabilityCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงความพิการ 

ของบิดา 

35 รหสัสถานภาพ

ของบิดา 

FatherParentStatusCode ตวัเลข 1 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงสถานะการมี

ชีวติของบิดา หรืออ่ืนๆ 

36 รายไดบิ้ดาโดย

เฉล่ียต่อปี 

FatherAnnualIncome ตวัเลข 9 2 ทุกระดบั รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปีของบิดา 

37 รหสัอาชีพบิดา FatherOccupationCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงอาชีพของบิดา 

38 รหสัคาํนําหนา้ช่ือ

มารดา 

MotherPrefixCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

39 ช่ือมารดา MotherFirstName ตวัอกัษร 40 2 ทุกระดบั ช่ือ 

40 นามสกุลมารดา MotherLastName ตวัอกัษร 50 2 ทุกระดบั นามสกุล 

41 รหสัความพิการ

ของมารดา 

MotherDisabilityCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงความพิการ 

ของมารดา 

42 รหสัสถานภาพ

ของมารดา 

MotherParentStatusCode ตวัเลข 1 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงสถานะการมี

ชีวติของมารดา หรืออ่ืนๆ 

43 รายไดม้ารดาโดย

เฉล่ียต่อปี 

MotherAnnualIncome ตวัเลข 9 2 ขั้นพ้ืนฐาน รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปีของ

มารดา 

44 รหสัอาชีพมารดา MotherOccupationCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงอาชีพของ

มารดา 

45 รหสัสถานภาพ

การสมรสของ

บิดา-มารดา 

MaritalStatusCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงสถานภาพการ

สมรสของบิดา-มารดา 

 



 
 

24  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

    6.2 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน  นักศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

ชุดขอ้มูลดา้นการศึกษา (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า 1 ชุด) 

46 จาํนวนพี่นอ้ง

ทั้งหมด 

BrethenNumber ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนพี่นอ้งทั้งหมด (นับรวม

ตวัเอง) ซ่ึงเกิดจากบิดา-

มารดาเดียวกนั 

47 จาํนวนพี่นอ้งท่ี

กาํลงัศึกษาอยู ่

BrethenStudying 

Number 

ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนพี่นอ้งทั้งหมดเฉพาะ 

ท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ (นับรวม

ตวัเอง) ซ่ึงเกิดจากบิดา-

มารดาเดียวกนั 

48 รหสัคาํนําหนา้ช่ือ

ผูป้กครอง 

ParentPrefixCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

49 ช่ือผูป้กครอง 

 

ParentFirstName ตวัอกัษร 40 2 ขั้นพ้ืนฐาน ช่ือ 

50 นามสกุล

ผูป้กครอง 

ParentLastName ตวัอกัษร 50 2 ขั้นพ้ืนฐาน นามสกุล 

51 รหสัความพิการ

ของผูป้กครอง 

ParentDisabilityCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงความพิการ 

ของผูป้กครอง 

52 รายไดผู้ป้กครอง

ต่อปี 

ParentAnnualIncome ตวัเลข 9 2 ขั้นพ้ืนฐาน รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี 

ของผูป้กครอง 

53 รหสัอาชีพ

ผูป้กครอง 

ParentOccupationCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงอาชีพ 

ของผูป้กครอง 

54 รหสัความ

เก่ียวขอ้งกบั

ผูป้กครอง 

ParentRelationCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงความเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งผูป้กครองกบันักเรียน 

55 ปีการศึกษาท่ีเร่ิม

เขา้เรียน 

AdmissionYear ตวัเลข 4 1 ทุกระดบั ปีการศึกษาแรกท่ีเร่ิมเขา้เรียน

ในสถานศึกษาแห่งน้ี  

(ปี พ.ศ.) 

56 รหสัระดบั

การศึกษา 

AcademicLevelCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงระดบัการศึกษา

ปัจจุบนั 

57 รหสัชั้นปี GradeLevelCode ตวัเลข 3 1 ทุกระดบั ชั้นเรียนปัจจุบนัท่ีกาํลงัศึกษา

อยู ่

58 รหสัหลกัสตูร CurriculumCode ตวัเลข 2 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงหลกัสตูร 

59 รหสัประเภทวชิา MajorCode ตวัเลข 2 1 อาชีวะ รหสัท่ีใชแ้สดงประเภทวชิา 

60 รหสัสาขาวชิา ProgramCode ตวัเลข 2 1 อาชีวะ รหสัท่ีใชแ้สดงสาขาวชิาเรียน 

61 รหสัสาขางาน CourseCode ตวัเลข 2 1 อาชีวะ รหสัท่ีใชแ้สดงสาขางาน 

62 ผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม 

GPA ตวัเลข 4 2 ทุกระดบั เกรดเฉล่ียสะสม GPA (ถา้มี) 

ชุดขอ้มูลดา้นความถนดั / ความสามารถพิเศษ (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า 1 ชุด) 

63 รหสัความถนัด/

ความสามารถ

พิเศษ 

TalentCode ตวัเลข 2 2 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงความถนัด

ทางการเรียน/ความสามารถ

พิเศษท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการศึกษา 

   



 
 

 

25 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

  6.2 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน  นักศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

ขอ้มูลรูปถ่ายนกัเรียน นกัศึกษา 

64 รปูถ่าย Image Jpeg (200 × 

220) 

  2 ทุกระดบั รปูถ่ายนักเรียน (ตามระเบียบ

ของสถานศึกษา) 

หมายเหต ุ ระดบัความสาํคญั หมายถึง 1 =  ขอ้มลูท่ีทุกหน่วยงานท่ีตอ้งจดัส่งใหก้ระทรวงในเวลาท่ีกาํหนด 

2 =  ขอ้มลูท่ีหน่วยงานสามารถจดัส่งใหก้ระทรวงภายหลงัเวลาท่ีกาํหนดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

6.3 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูสถานศึกษา 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

1 รหสัสถานศึกษา/

หน่วยงาน 

SchoolID ตวัเลข 10 1 ทุกระดบั รหสัของสถานศึกษา/

หน่วยงาน 

2 ช่ือสถานศึกษา/

หน่วยงานภาษาไทย 

SchoolName ตวัอกัษร 120 1 ทุกระดบั ช่ือภาษาไทย 

3 ช่ือสถานศึกษา/

หน่วยงาน

ภาษาองักฤษ 

SchoolNameEng ตวัอกัษร 120 2 ทุกระดบั ช่ือภาษาองักฤษ 

ขอ้มูลท่ีอยูข่องสถานศึกษา/หน่วยงาน(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

4 รหสัประจาํบา้น HomeID ตวัเลข 11 1 ทุกระดบั เลขรหสัประจาํบา้น 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

5 เลขท่ีบา้น HouseNumber ตวัอกัษร 10 1 ทุกระดบั เลขท่ีบา้น 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

6 หมูท่ี่ VillageNumber ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั หมูท่ี่ 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

7 ตรอก Trok ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือตรอก 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

8 ซอย Soi ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือซอย 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

9 ถนน Street ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือถนน 

(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น) 

10 รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

SubDistrictCode ตวัเลข 6 1 ทุกระดบั รหสัประจาํจงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

11 รหสัไปรษณีย ์ PostCode ตวัเลข 5 1 ทุกระดบั รหสัไปรษณีย ์

12 หมายเลขโทรศพัท ์ Telephone ตวัอกัษร 30 2 ทุกระดบั หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้

13 หมายเลขโทรสาร Fax ตวัอกัษร 30 2 ทุกระดบั หมายเลขโทรสารท่ีติดต่อได ้

14 รหสัไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส ์

Email ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั e-mail  ท่ีติดต่อได ้

15 ท่ีอยูเ่ว็บไซต ์ Website ตวัอกัษร 80 1 ทุกระดบั ช่ือเว็บไซตข์องสถานศึกษา/

หน่วยงาน 

16 วนัเดือนปีท่ีกอ่ตั้ง FoundedDate ววดดปปปป 8 1 ทุกระดบั วนัเดือนปีพ.ศ.ท่ีไดร้บัอนุมติั

ใหก้อ่ตั้งสถานศึกษา/

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา/วนั

เดือนปีท่ีไดร้บัอนุญาต (สช.) 

17 รหสักรม DepartmentID ตวัเลข 5 1 ทุกระดบั รหสักรม/องคก์รหลกั/

หน่วยงานตน้สงักดั 

18 รหสัประเภท

สถานศึกษา/

หน่วยงาน 

SchoolTypeCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั รหสัประเภทสถานศึกษา/

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 

19 รหสัการเป็นวทิยา

เขต 

 

 

CampusCode ตวัเลข 1 1 ทุกระดบั รหสัการเป็นวทิยาเขต 



 
 

 

27 คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

6.3 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

20 รหสัการตั้งอยูใ่น

หรือนอกเขต

เทศบาล 

 MunicipalCode ตวัเลข 1 2 ทุกระดบั รหสัการตั้งอยูใ่นหรือนอกเขต

เทศบาล (1 ในเขตเทศบาล   

2 นอกเขตเทศบาล ) 

21 ช่ือ-สกุลผูบ้ริหาร PresidentName ตวัอกัษร 100 2 ทุกระดบั คาํนําหน้าพรอ้มช่ือ-นามสกุล

ของผูบ้ริหารระดบัสงูใน

สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีจดั

การศึกษา 

ชุดขอ้มูลขนาดและพื้ นท่ี(กรอบขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  ชุด) 

22 เน้ือท่ีสถานศึกษา/

ไร่ 

AreaRaiNumber ตวัเลข 3 2 ทุกระดบั เน้ือท่ีของสถานศึกษาในโฉนด 

แต่ละแปลง มีหน่วยเป็นไร่ 

23 เน้ือท่ีสถานศึกษา/

งาน 

AreaNgaanNumber ตวัเลข 1 2 ทุกระดบั เน้ือท่ีของสถานศึกษาในโฉนด 

แต่ละแปลง มีหน่วยเป็นงาน 

24 เน้ือท่ีสถานศึกษา/

ตารางวา 

AreaWaNumber ตวัเลข 3 2 ทุกระดบั เน้ือท่ีของสถานศึกษาในโฉนด 

แต่ละแปลง มีหน่วยเป็น

ตารางวา 

25 รหสัสิทธ์ิการถือ

ครอง 

RightsHoldingCode ตวัเลข 1 2 ทุกระดบั รหสัสิทธิการถือครองท่ีดิน 

ชุดขอ้มูลพิกดัทางภมิูศาสตรต์ามมาตรฐาน  Indian Datum 

26 ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง 

Latitude 

Latitude ตวัเลข 9 1 ทุกระดบั ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง Latitude

ตวัเลขกอ่นจุดทศนิยม 2 หลกั

และตวัเลขหลงัจดทศนิยม 6 

หลกั เช่น 15.315976 

27 ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง 

Longitude 

Longitude ตวัเลข 10 1 ทุกระดบั ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง 

Longitudeตวัเลขกอ่นจุด

ทศนิยม 3 หลกัและตวัเลข

หลงัจดทศนิยม 6 หลกั เช่น 

104.842529 

ชุดขอ้มูลระบบการจดัการศึกษา (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า 1 ชุด) 

28 รหสัระบบการจดั

การศึกษา 

EducationSystem 

TypeID 

ตวัเลข 1 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงช่ือระบบการจดั

การศึกษา 

กลุม่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดสอน(กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  รายการ) 

29 รหสัระดบัชั้นปี AcademicLevelCode ตวัเลข 2 1 ทุกระดบั รหสัท่ีใชแ้สดงระดบัชั้นปีท่ี

เปิดใหมี้การเรียนการสอน  

30 จาํนวนหอ้งเรียน ClassroomNumber ตวัเลข 2 1 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนหอ้งเรียนท่ีเปิดใหมี้

การเรียนการสอน 

ชุดขอ้มูลเก่ียวกบัรางวลัท่ีไดร้บั(กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  ชุด) 

31 ปีท่ีไดร้บัรางวลั AwardYear ตวัเลข 4 2 ทุกระดบั ปี พ.ศ.ท่ีไดร้บัรางวลั 

32 ช่ือรางวลั AwardName ตวัอกัษร 120 2 ทุกระดบั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั 

33 แหล่งท่ีมาของรางวลั AwardSource ตวัอกัษร 80 2 ทุกระดบั ช่ือหน่วยงานทีเป็นผูจ้ดัสรร

รางวลั 

 



 
 

28  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

6.3 รายการขอ้มลูและรปูแบบขอ้มลูสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการขอ้มูล ช่ือฟิลด ์ ประเภทขอ้มูล จาํนวน

หลกั 

ระดบั

ความสาํ

คญั 

ระดบั

การศึกษา

ท่ีจดัเก็บ 

หมายเหต ุ

ชุดขอ้มูลเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี  (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  ชุด) 

34 รหสัชนิดอาคาร/

ส่ิงกอ่สรา้ง 

BuildingTypeCode ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงชนิดของอาคาร

หรือส่ิงก่อสรา้ง 

35 จาํนวนอาคาร BuildingNumber ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนของอาคารหรือ

ส่ิงกอ่สรา้งแต่ละชนิด 

ชุดขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งเรียนพิเศษ (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  ชุด) 

36 รหสัประเภทหอ้ง SpecialClassroom 

TypeCode 

ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงประเภท

หอ้งเรียนพิเศษ 

37 จาํนวนหอ้งพิเศษ SpecialClassroom 

Number 

ตวัเลข 2 2 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนหอ้งเรียนแต่ละ

ประเภท 

ชุดขอ้มูลเก่ียวกบัสาธารณูปโภค  (กรอกขอ้มูลไดม้ากกว่า  1  ชุด) 

38 รหสัแหล่งน้ํา WaterTypeCode ตวัเลข 1 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงขอ้มลูการมี

แหล่งน้ําของสถานศึกษา/

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 

39 ความขาดแคลนน้ํา WaterDuringShortage ตวัอกัษร 20 1 ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงระยะเวลาท่ีขาดแคลนน้ํา

หรือตอ้งการความช่วยจาก

ส่วนกลาง 

40 รหสัไฟฟ้า ElectricTypeCode ตวัเลข 1 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงขอ้มลูการมี

ไฟฟ้าของสถานศึกษา/

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 

41 รหสัประเภท

โทรศพัท ์

TelephoneTypeCode ตวัเลข 3 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงขอ้มลูการมี

โทรศพัทข์องสถานศึกษา/

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 

42 รหสัการมี

อินเทอรเ์น็ต 

InternetTypeCode ตวัเลข 3 1 ขั้นพ้ืนฐาน รหสัท่ีใชแ้สดงขอ้มลู

ความสามารถในการเช่ือมต่อ

อินเตอรเ์น็ตของสถานศึกษา 

43 ความเร็วเช่ือมต่อ

อินเทอรเ์น็ต 

InternetSpeed ตวัอกัษร 10 1 ขั้นพ้ืนฐาน ความเร็วท่ีใชใ้นการรบัส่ง

ขอ้มลูผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 

ขอ้มูลทางดา้นสถิต ิ

44 จาํนวนเคร่ือง

คอมพิวเตอรส์าํหรบั

การเรียนการสอน 

ComputerTeach 

Number 

ตวัเลข 4 1 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาํหรบัการเรียนการสอนท่ียงั

สามารถใชง้านได ้

45 จาํนวนเคร่ือง

คอมพิวเตอรส์าํหรบั

การบริหารการ

จดัการ 

Computer 

ManageNumber 

ตวัเลข 4 1 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาํหรบับริหารจดัการท่ียงั

สามารถใชง้านไดใ้นปัจจุบนั 

46 จาํนวนหอ้งน้ํา

สาํหรบันักเรียนชาย 

ToiletsMaleNumber ตวัเลข 4 1 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนหอ้งน้ําสาํหรบันักเรียน

ชาย 

47 จาํนวนหอ้งน้ํา

สาํหรบันักเรียนหญิง 

ToiletsWomanNumber ตวัเลข 4 1 ขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนหอ้งน้ําสาํหรบันักเรียน

หญิง 

หมายเหต:ุ  ระดบัความสาํคญั หมายถึง 1 =  ขอ้มลูท่ีทุกหน่วยงานท่ีตอ้งจดัส่งใหก้ระทรวงในเวลาท่ีกาํหนด 

    2 =  ขอ้มลูท่ีหน่วยงานสามารถจดัส่งใหก้ระทรวงภายหลงัเวลาท่ีกาํหนดได ้
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7. คาํอธิบายและความหมายของขอ้มูลรายบุคคลและรายสถานศึกษา 

    7.1 ขอ้มูลรายบุคคล/สถานศึกษา 

หมายถึง ขอ้มลูรายบุคคลและขอ้มลูรายสถานศึกษาประกอบดว้ย 

1. ขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา นิสิต และผูเ้รียน จาํนวน 64 รายการ 

2. ขอ้มลูรายบุคคลของบุคลากร จาํนวน 47 รายการ 

3. ขอ้มลูรายละเอียดของสถานศึกษา จาํนวน 47 รายการ  

ซ่ึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดการศึกษาทั้ งในและนอกสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

    7.2 ความหมายของขอ้มูลรายบุคคล 

  7.2.1 ขอ้มูลบุคลากร หมายถึง ขอ้มูลรายละเอียดของบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสอนและทําหน้าท่ี

สนับสนุนการสอน รวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภมิูภาคประกอบดว้ยบุคลากรประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ขา้ราชการพลเรือนสามญัหรือขา้ราชการสามญัสงักดั กทม. 

2. ขา้ราชการคร ู
3. ขา้ราชการตาํรวจ 
4. ขา้ราชการทหาร 
5. ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

6. ครอูาสา  

7. บุคลากรทางการศึกษา  

8. ครโูรงเรียนเอกชน  

9. บุคลากรโรงเรียนเอกชน  

10. บุคลากรประเภทภมิูปัญญา  

11. พนักงานของรฐั  

12. พนักงานมหาวทิยาลยั  

13. พนักงานราชการ  

14. ครอูตัราจา้ง  

15. ผูส้อน/ลกูจา้งประจาํ/ครปูระจาํ  

16. อาจารย/์ครพิูเศษ/อาจารยพิ์เศษ  

17. บุคลากรประเภทอ่ืน  
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

ปีการศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู (พ.ศ.) 

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู 

รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน รหสัสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา  

ท่ีส่วนราชการตน้สงักดักาํหนดตามแนวทางท่ีสาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

รหสักรม/องคก์รหลกั/หน่วยงานตน้สงักดั รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู โดยมีจาํนวน 5 หลกั 

ขอ้มูลพ้ืนฐานบุคคล  

รหสัประจาํตวัประชาชน - รหสัประจาํตวัประชาชน 13 หลกัจะวา่งไมไ่ดแ้ละซํ้ากนั

ไมไ่ด(้เฉพาะในสพฐ.) ในแต่ละหน่วยงานตน้สงักดั (ไม่

มีตวัคัน่ระหวา่งรหสั) 

- รหสัประจาํตวัตามบตัรประจาํตวัประชาชน/หรือตาม

หนังสือเดินทาง/หรือตามหลกัการท่ีกาํหนดร่วมกนั 

- สาํหรบับุคคลท่ีไมมี่ 13 หลกัใหก้าํหนดข้ึนเองโดยใช้

รหสัหลกัแรกดงัน้ี 

- สพฐ. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร G 

- สอศ. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร V 

- สช. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร P 

- สกอ. ใชห้ลกัแรกเป็นรหสัอกัษรยอ่ของประเทศ 2 

หลกั 

- กศน. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร N 

- สถานศึกษาสงักดัอ่ืนใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร G และ 

อีก12 หลกัท่ีเหลือใหส่้วนราชการตน้สงักดักาํหนด 

รหสัคาํนาํหนา้ช่ือ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู โดยมีจาํนวน 5 หลกั 

ช่ือ ช่ือตามทะเบียบบา้น 

ช่ือกลาง ช่ือกลางหรือฉายาพระสงฆ ์(ถา้มี) 

นามสกุล นามสกุลตามทะเบียบบา้น 

รหสัเพศ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดสาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู ประกอบดว้ย 1 ใชแ้ทนเพศ

ชาย และ 2 ใชแ้ทนเพศหญิง) 

วนัเดือนปีเกิด วนัเดือนปีเกิดตามทะเบียบบา้น ประกอบดว้ย ตวัเลขแสดง

วนัท่ีเกิดจาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงเดือนเกิด
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

จาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงปีเกิดเป็นพุทธศกัราช

จาํนวน 4 หลกัซ่ึงถา้ไมมี่วนัหรือเดือนใหใ้ชเ้ลข 00 แทน

เช่น ถา้เกิดวนัท่ี 2 มกราคม 2535 ใหก้รอกขอ้มลูเป็น 

02012535 

รหสัสญัชาต ิ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลูสญัชาติบุคคล โดยมีจาํนวน 3หลกั

(099 ไทย) 

รหสัประเภทบุคลากร รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

รหสัช่ือตาํแหน่ง รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

วนัเดือนปีท่ีเขา้รบัราชการ/เริม่ทาํงาน วนัเดือนปีท่ีเขา้เร่ิมเขา้รบัราชการหรือเร่ิมทาํงาน

ประกอบดว้ย ตวัเลขแสดงวนัท่ีเกิดจาํนวน 2 หลกั ตามดว้ย

ตวัเลขแสดงเดือนเกิดจาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดง

ปีเกิดเป็นพุทธศกัราชจาํนวน 4 หลกัซ่ึงถา้ไมมี่วนัหรือเดือน

ใหใ้ชเ้ลข 00 แทนเช่น ถา้เกิดวนัท่ี 2 มกราคม 2535 ให้

กรอกขอ้มลูเป็น 02012535 

วนัเดือนปีท่ีเขา้สอน วนัเดือนปีท่ีเขา้สอน ประกอบดว้ย ตวัเลขแสดงวนัท่ีเกิด

จาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงเดือนเกิดจาํนวน 2 

หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงปีเกิดเป็นพุทธศกัราช จาํนวน 4 

หลกัซ่ึงถา้ไมมี่วนัหรือเดือนใหใ้ชเ้ลข 00 แทน เช่น ถา้เกิด

วนัท่ี 2 มกราคม 2535 ใหก้รอกขอ้มลูเป็น 02012535 

รหสัวิทยฐานะ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ใชแ้สดงวทิยฐานะคร ูตามประกาศของ สาํนักงาน 

ก.ค.ศ. 

วนัเดือนปีท่ีไดร้บัวิทยฐานะ วนัเดือนปีพ.ศ ท่ีไดร้บัวทิยฐานะคร ู

อตัราเงินเดอืน เงินเดือนท่ีไดร้บัต่อเดือน ไมร่วมเงินประจาํตาํแหน่งหรือเงิน

พิเศษอ่ืน 

รหสัระดบัการศึกษาท่ีสอน จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อ 1 ภาคเรียน ถา้ชัว่โมงสอนในระดบั

การศึกษาใดมากท่ีสุดใหถื้อวา่สอนในระดบัการศึกษาน้ัน 

รหสักลุม่วิชาท่ีสอน จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อ 1 ปีการศึกษา ถา้ชัว่โมงสอนใน

กลุ่มวชิาท่ีสอนใดมากท่ีสุดใหถื้อวา่สอนในกลุ่มวชิาน้ัน โดย

ใชต้ามรหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวง
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

ศึกษาธิการกาํหนด 

รหสัวุฒิทางครู (มี/ไม่มี) รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดสาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู ประกอบดว้ย 1 ใชแ้ทนการมี

วุฒิคร ูและ 2 ใชแ้ทนการไมมี่วุฒิคร)ู โดยท่ีวุฒิครจูะ

เป็นไปตามประกาศของ สาํนักงาน ก.ค.ศ. 

รหสัประเภทใบประกอบวิชาชีพครู รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดสาํหรบัใชแ้ทนประเภทใบประกอบวชิาชีพครขูองคุรุ

สภา (ถา้มี) 

ขอ้มูลท่ีอยู(่ตามสาํเนาทะเบียนบา้น)  

รหสัประจาํบา้น รหสัประจาํบา้นท่ีกาํหนดโดยกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย (ถา้ไมท่ราบใหว้า่งได)้ 

เลขท่ีบา้น ท่ีอยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น 

หมู่ท่ี หมูท่ี่ท่ีบา้นตั้งอยู ่

ตรอก ช่ือตรอก (ถา้มี) 

ซอย ช่ือซอย (ถา้มี) 

ถนน ช่ือถนน (ถา้มี) 

รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

(ทาํเนียบทอ้งท่ี) สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู จงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 

ขอ้มูลท่ีอยู ่(ตามท่ีพกัอาศยัจรงิ)  

รหสัประจาํบา้น รหสัประจาํบา้นตามทะเบียนบา้น กาํหนดโดยกรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทย ถา้ไมท่ราบใหว้า่งได ้

เลขท่ีบา้น ท่ีอยูต่ามท่ีพกัอาศยัจริง 

หมู่ท่ี หมูท่ี่ท่ีบา้นตั้งอยู ่

ตรอก ช่ือตรอก (ถา้มี) 

ซอย ช่ือซอย (ถา้มี) 

ถนน ช่ือถนน (ถา้มี) 

ตรอก ช่ือตรอก 

รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

(ทาํเนียบทอ้งท่ี) สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู จงัหวดั/อาํเภอ/

ตาํบล 
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

ขอ้มูลดา้นความสามารถพิเศษ  

รหสัความสามารถพิเศษ/ 

ความชาํนาญการ 

รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด 

ขอ้มูลดา้นการศึกษา  

รหสัระดบัการศึกษา รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดโดยเป็นขอ้มลูระดบัการศึกษาท่ีจบการศึกษาในแต่

ละระดบัการศึกษา 

รหสัวุฒิการศึกษา รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดใชแ้สดงวุฒิการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา 

ช่ือสาขาวิชาเอก ช่ือสาขาวชิาเอกท่ีจบการศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

ขอ้มูลดา้นการอบรม พฒันาความรู ้  

รหสัประเภทการพฒันาความรู ้ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดใชแ้สดงช่ือประเภทการพฒันาความรู ้เช่น การ

อบรมการศึกษาดงูานทั้งในหรือต่างประเทศ  

หลกัสูตรท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้ ช่ือหลกัสตูรท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้

ปีท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้ ปี พ.ศ. ท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้(เช่น 2520) 

จาํนวนชัว่โมง จาํนวนชัว่โมงในแต่ละหลกัสตูรท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้

หน่วยงานท่ีใหก้ารพฒันาความรู ้ ช่ือหน่วยงานท่ีใหก้ารพฒันาความรู ้

รหสัประเทศท่ีไดร้บัการพฒันาความรู ้ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัใชแ้ทนรหสัประเทศท่ีเขา้รบัการพฒันาความรู ้
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7.2.2 ขอ้มูลนกัเรยีน นกัศึกษา หมายถึง ขอ้มลูรายละเอียดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูเ้รียน 

ทุกระดบัการศึกษา ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาแหง่น้ัน นับถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน  

รายการขอ้มูล ความหมาย 

ปีการศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู (พ.ศ.) 

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปัจจุบนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู 

รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน รหสัสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา  

ท่ีส่วนราชการตน้สงักดักาํหนดตามแนวทางท่ีสาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

รหสักรม/องคก์รหลกั/หน่วยงานตน้สงักดั รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู โดยมีจาํนวน 5 หลกั 

ขอ้มูลพ้ืนฐานบุคคล  

รหสันกัเรยีน รหสัประจาํตวันักเรียน ตามท่ีสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดให ้

รหสัประจาํตวัประชาชน - รหสัประจาํตวัประชาชน 13 หลกัจะวา่งไมไ่ดแ้ละซํ้ากนั

ไมไ่ด(้เฉพาะในสพฐ.) ในแต่ละหน่วยงานตน้สงักดั (ไม่

มีตวัคัน่ระหวา่งรหสั) 

- รหสัประจาํตวัตามบตัรประจาํตวัประชาชน/หรือตาม

หนังสือเดินทาง/หรือตามหลกัการท่ีกาํหนดร่วมกนั 

- สาํหรบับุคคลท่ีไมมี่ 13 หลกัใหก้าํหนดข้ึนเองโดยใช้

รหสัหลกัแรกดงัน้ี 

- สพฐ. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร G 

- สอศ. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร V 

- สช. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร P 

- สกอ. ใชห้ลกัแรกเป็นรหสัอกัษรยอ่ของประเทศ  

2 หลกั 

- กศน. ใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร N 

- สถานศึกษาสงักดัอ่ืนใชห้ลกัแรกเป็นตวัอกัษร G 

และอีก12 หลกัท่ีเหลือใหส่้วนราชการตน้สงักดั

กาํหนด 

รหสัคาํนาํหนา้ช่ือ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู โดยมีจาํนวน 5 หลกั 

ช่ือ ช่ือตามทะเบียบบา้น 

ช่ือกลาง ช่ือกลางหรือฉายาพระสงฆ ์(ถา้มี) 

นามสกุล นามสกุลตามทะเบียบบา้น 

รหสัเพศ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

กาํหนดสาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลู ประกอบดว้ย 1 ใชแ้ทนเพศ

ชาย และ 2 ใชแ้ทนเพศหญิง) 

วนัเดือนปีเกิด วนัเดือนปีเกิดตามทะเบียบบา้น ประกอบดว้ย ตวัเลขแสดง

วนัท่ีเกิดจาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงเดือนเกิด

จาํนวน 2 หลกั ตามดว้ยตวัเลขแสดงปีเกิดเป็นพุทธศกัราช

จาํนวน 4 หลกัซ่ึงถา้ไมมี่วนัหรือเดือนใหใ้ชเ้ลข 00 แทน

เช่น ถา้เกิดวนัท่ี 2 มกราคม 2535 ใหก้รอกขอ้มลูเป็น 

02012535 

รหสัสญัชาต ิ รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด ตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัใชแ้ทนขอ้มลูสญัชาติบุคคล โดยมีจาํนวน 3หลกั

(099 ไทย) 

ขอ้มูลท่ีอยู ่(ตามสาํเนาทะเบียนบา้น)  

รหสัประจาํบา้น รหสัประจาํบา้นท่ีกาํหนดโดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยถา้ไมท่ราบใหว้า่งได ้

เลขท่ีบา้น เลขท่ีบา้น 

หมู่ท่ี หมูท่ี่ท่ีบา้นตั้งอยู ่

ตรอก ช่ือตรอก 

ซอย ช่ือซอย 

ถนน ช่ือถนน 

รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล รหสัขอบเขตการปกครองตามท่ีกรมการปกครองกาํหนด 

ขอ้มูลท่ีอยู ่(ตามท่ีพกัอาศยัจรงิ)  

รหสัประจาํบา้น รหสัประจาํบา้นท่ีกาํหนดโดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยถา้ไมท่ราบใหว้า่งได ้

เลขท่ีบา้น เลขท่ีบา้น 

หมู่ท่ี หมูท่ี่ท่ีบา้นตั้งอยู ่

ตรอก ช่ือตรอก 

ซอย ช่ือซอย 

ถนน ช่ือถนน 

รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล รหสัขอบเขตการปกครองตามท่ีกรมการปกครองกาํหนด 

รหสัความพิการ ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

สว่นสูง ส่วนสงูหน่วยเป็นเซนติเมตร 

นํ้าหนกั น้ําหนักหน่วยเป็นกิโลกรมั 
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

ขอ้มูลบิดา-มารดา  

รหสัคาํนาํหนา้ช่ือบิดา รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

ช่ือบิดา ช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) ตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้น 

(ไมต่อ้งใส่คาํนําหนา้ช่ือ) 

นามสกุลบิดา นามสกุลตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้น 

รหสัความพิการของบิดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัสถานภาพของบิดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายไดบิ้ดาโดยเฉล่ียตอ่ปี หน่วยเป็นบาท 

รหสัอาชีพบิดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัคาํนาํหนา้ช่ือมารดา รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

ช่ือมารดา ช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) ตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้น 

(ไมต่อ้งใส่คาํนําหนา้ช่ือ) 

นามสกุลมารดา นามสกุลตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้น 

รหสัความพิการของมารดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัสถานภาพของมารดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายไดม้ารดาโดยเฉล่ียตอ่ปี หน่วยเป็นบาท 

รหสัอาชีพมารดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัสถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ้มูลดา้นการศึกษา  

จาํนวนพ่ีนอ้งทั้งหมด จาํนวนพ่ีนอ้งทั้งหมดรวมตวัเองซ่ึงเป็นพ่ีนอ้งจากพอ่และแม ่

เดียวกนัและท่ีอยูใ่นอุปการะของบิดา-มารดา 

จาํนวนพ่ีนอ้งท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ จาํนวนพ่ีนอ้งทั้งหมดรวมตวัเองซ่ึงเป็นพ่ีนอ้งจากพอ่และแม ่

เดียวกนัและท่ีอยูใ่นอุปการะของบิดา-มารดา 

รหสัคาํนาํหนา้ช่ือผูป้กครอง รหสัท่ีใชแ้สดงคาํนําหนา้ช่ือ 

ช่ือผูป้กครอง ช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) ใส่คาํนําหนา้ช่ือ 

นามสกุลผูป้กครอง นามสกุลผูป้กครอง 

รหสัความพิการของผูป้กครอง รหสัท่ีใชแ้สดงความพิการของผูป้กครอง 

รายไดผู้ป้กครองตอ่ปี หน่วยเป็นบาท 

รหสัอาชีพผูป้กครอง ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัความเก่ียวขอ้ง ความเก่ียวขอ้งระหวา่งนักเรียนกบัผูป้กครองตวัเลือกตาม 

รหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษาท่ีเริม่เขา้เรยีน ปีการศึกษาท่ีเร่ิมเขา้เรียนในสถานศึกษาแห่งน้ี 

รหสัระดบัการศึกษา (ปัจจบุนั)  ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

รหสัชั้นปี (ปัจจบุนั) ชั้นเรียนปัจจุบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยูเ่ช่นชั้นประถมศึกษาป่ีที 1, 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

(ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ) 

รหสัหลกัสูตร หลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2544 , 2551 

รหสัสาขาวิชา รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด โดยเป็นขอ้มลูสาขาวชิาท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่เช่น สพฐ. 

หมายถึง วทิย-์คณิต, คณิต-องักฤษ, องักฤษ-ญ่ีปุ่น ถา้

เป็น สอศ. หมายถึง เคร่ืองกล, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส,์

การบญัชี, การขาย (ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ) 

รหสัสาขางาน รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด โดยเป็นสาขางานท่ีอยูภ่ายใตส้าขาวชิา ประเภท

วชิาในแต่ละหลกัสตูร 

รหสัประเภทวิชา รหสัขอ้มลูกลางท่ีสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนด เป็นประเภทวชิาท่ีกาํหนดไว ้ในหลกัสตูร เช่น 

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, ประมง, คหกรรม, 

เกษตรกรรม เป็นตน้ 

ผลการเรยีนเฉล่ียสะสม เกรดเฉล่ียสะสม GPA 

ขอ้มูลดา้นความถนดั/ความสามารถพิเศษ  

รหสัความถนดั/ความสามารถพิเศษ ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ้มูลรูปถ่ายนกัเรยีน-นกัศึกษา  

รูปถ่าย เป็นรปูถ่ายนักเรียนขนาด 200 × 220 Pixels ในรปูแบบ

ของ Jpegโดยตั้งช่ือไฟลเ์ป็นหมายเลขประจาํตวัประชาชน  

(เคร่ืองแต่งกายตามระเบียบสถานศึกษา) 

 



 
 

38  คู่มือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

7.2.3 ขอ้มูลสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีจดั/ส่งเสริมการศึกษาของ

หน่วยงานทุกสงักดั 

รายการขอ้มูล ความหมาย 

รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน 10 หลกัตามท่ีกาํหนดร่วมกนั 

- โดยท่ี 2 หลกัแรกเป็นรหสัหน่วยงาน 2 หลกัถดัมา เป็น

รหสัจงัหวดัท่ีสถานศึกษาตั้งอยูแ่ละ 6 หลกัท่ีเหลือให ้

ตน้สงักดักาํหนดตามเหตุผลความจาํเป็นแต่ตอ้งไมซ่ํ้ากนั

ภายในหน่วยงาน 

- สถานศึกษาท่ีมีสถานะเป็นวทิยาเขตของสกอ. นับเป็น  

1 สถานศึกษาโดยใหอ้อกรหสัสถานศึกษา 

- สถานศึกษาท่ีมีสถานะเป็นวทิยาเขตของสกอ. ส่วนท่ีเป็น 

วทิยาเขตในต่างประเทศใหร้ะบุรหสัจงัหวดัเป็นรหสั

ต่างประเทศโดยใชร้หสั OS (Over Sea) มีคาํอธิบาย

รหสัต่างประเทศ 

- การกาํหนดรหสัจะกาํหนดใหก้บัสาํนักงานดว้ย เช่น

สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา เป็นตน้ 

- สถานท่ีเรียนของสกอ. ท่ีไมใ่ช่วทิยาเขตใหนั้บรวมกบั

วทิยาเขตกลางโดยไมต่อ้งออกรหสัสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษาภาษาไทย ช่ือสถานศึกษาภาษาไทย 

ช่ือสถานศึกษาภาษาองักฤษ ช่ือสถานศึกษาภาษาองักฤษ 

ขอ้มูลท่ีอยูข่องสถานศึกษา/หน่วยงาน  

รหสัประจาํบา้นของสถานศึกษา รหสัประจาํบา้นท่ีกาํหนดโดยกรมการปกครองมี 11 หลกั 

เลขท่ีบา้น เลขท่ีบา้น 

หมู่ท่ี หมูท่ี่ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

ตรอก ช่ือตรอก 

ซอย ช่ือซอย 

ถนน ช่ือถนน 

รหสัจงัหวดั/อาํเภอ/ตาํบล รหสัขอบเขตการปกครองตามท่ีกรมการปกครองกาํหนด 

รหสัไปรษณีย ์ รหสัไปรษณีย ์5 หลกั 

หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทร์วมรหสัทางไกลท่ีติดต่อกบัสถานศึกษา

ถา้มีมากกวา่ 1 เลขหมายใหใ้ชเ้วน้วรรคคัน่ระหวา่ง 

เลขหมาย 

หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรสารรวมรหสัทางไกลท่ีติดต่อกบัสถานศึกษา

ถา้มีมากกวา่ 1 เลขหมายใหใ้ชเ้วน้วรรคคัน่ระหวา่ง 
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

เลขหมาย 

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์ ช่ืออีเมลของสถานศึกษา 

ท่ีอยูเ่ว็บไซต ์ ช่ือเว็บไซตข์องสถานศึกษาไมต่อ้งมี http:// 

วนัเดือนปีท่ีก่อตั้ง วนัท่ี 2 หลกั/เดือน 2 หลกั/ปีพ.ศ. 4 หลกั  

(วว/ดด/ปปปป)วนัท่ีอนุมติัใหก้่อตั้ง 

รหสักรม รหสักรม/องคก์รหลกั/หน่วยงานตน้สงักดั (5 หลกั) 

ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัประเภทสถานศึกษา/หน่วยงาน ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

รหสัการเป็นวิทยาเขต รหสัการเป็นวทิยาเขต (1 เป็นวทิยาเขต 2 ไมเ่ป็นวทิยา

เขต) 

รหสัการตั้งอยูใ่นหรอืนอกเขตเทศบาล ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

(1 ในเขตเทศบาล 2 นอกเขตเทศบาล) 

ช่ือ-สกุลผูบ้รหิารสถานศึกษา คาํนําหนา้ช่ือช่ือและนามสกุลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขนาด/เน้ือท่ีของสถานศึกษา  

เน้ือท่ีของสถานศึกษาไร ่ เน้ือท่ีของสถานศึกษาในแต่ละแปลงโฉนดโดยมีหน่วย 

เป็นไร่ 

เน้ือท่ีของสถานศึกษางาน เน้ือท่ีของสถานศึกษาในแต่ละแปลงโฉนดโดยมีหน่วย 

เป็นงาน 

เน้ือท่ีของสถานศึกษาตารางวา เน้ือท่ีของสถานศึกษาในแต่ละโฉนดโดยมีหน่วย 

เป็นตารางวา 

รหสัสิทธ์ิการถือครอง รหสัสิทธ์ิการถือครองท่ีดินตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

พิกดัท่ีตั้งสถานศึกษาทางภูมิศาสตร ์  

ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง Latitude ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง Latitude ตวัเลขก่อนจุดทศนิยม 2 

หลกัและตวัเลขหลงัจดทศนิยม 6 หลกั เช่น 15.315976 

ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง Longitude ค่าตาํแหน่งพิกดัทาง Longitude ตวัเลขก่อนจุดทศนิยม 3 

หลกัและตวัเลขหลงัจดทศนิยม 6 หลกั เช่น 104.842529 

ระบบการจดัการศึกษา  

รหสัระบบการจดัการศึกษา ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

เช่นการเปิดสอนการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาตามอธัยาศยั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดสอน : ขอ้มูลหอ้งท่ี

เปิดสอนแตล่ะระดบั 

 

รหสัชั้นปีในแตล่ะระดบัการศึกษา ชั้นปีในแต่ละระดบัการศึกษาทั้งหมดท่ีเปิดสอน เช่น 
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4, 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 (ตวัเลือกตามรหสั 

มาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ) 

จาํนวนหอ้งเรยีน จาํนวนหอ้งเรียนท่ีเปิดสอนแต่ละระดบัการศึกษา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรางวลัท่ีไดร้บั  

ปีท่ีไดร้บัรางวลั ปีพ.ศ. 4 หลกัท่ีไดร้บัรางวลั 

ช่ือรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั 

แหลง่ท่ีมาของรางวลั ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัสรรรางวลั 

อาคาร/สถานท่ี  

รหสัชนิดของอาคาร/ส่ิงก่อสรา้ง ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

จาํนวนอาคาร จาํนวนอาคารแต่ละชนิด 

ขอ้มูลหอ้งเรยีน/หอ้งพิเศษ  

รหสัประเภทหอ้ง หอ้งเรียนพิเศษหมายถึงหอ้งปฏิบติัการหอ้งเรียนภาษา 

หอ้งคอมพิวเตอรห์อ้งวทิยาศาสตรห์อ้งสมุดสาํหรบั 

การจดัการเรียนการสอน (ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐาน

กลางของกระทรวงศึกษาธิการ) 

จาํนวนหอ้ง จาํนวนหอ้งแต่ละประเภท 

สาธารณูปโภค  

รหสัแหลง่นํ้า ขอ้มลูการมีแหล่งน้ําของสถานศึกษา (ตวัเลือกตามรหสั 

มาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ความขาดแคลนนํ้า ช่วงเดือนท่ีขาดแคลนน้ําหรือตอ้งการความช่วยเหลือ 

จากส่วนกลาง 

รหสัไฟฟ้า ขอ้มลูการมีไฟฟ้าของสถานศึกษา (ตวัเลือกตามรหสั 

มาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ) 

รหสัประเภทโทรศพัท ์ ขอ้มลูการมีโทรศพัทข์องสถานศึกษา (ตวัเลือกตามรหสั 

มาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ) 

รหสัการมีอินเทอรเ์น็ต ขอ้มลูการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสถานศึกษา 

(ตวัเลือกตามรหสัมาตรฐานกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ) 

ความเรว็เช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต  

 

ความเร็วท่ีใชใ้นการรบั-ส่งขอ้มลูผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

ขอ้มูลสถิต ิ  

จาํนวนเครือ่งคอมพิวเตอรส์าํหรบั จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรส์าํหรบัการเรียนการสอนท่ีใช้
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รายการขอ้มูล ความหมาย 

การเรยีนการสอน งานไดร้วมทั้งท่ีไดร้บับริจาคดว้ย 

จาํนวนเครือ่งคอมพิวเตอรส์าํหรบั 

การบรหิารจดัการ 

จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรส์าํหรบัการบริหารจดัการ 

ในสถานศึกษา 

จาํนวนหอ้งนํ้าสาํหรบันกัเรยีนชาย จาํนวนหอ้งน้ําหรือหอ้งสว้มสาํหรบันักเรียนชาย 

จาํนวนหอ้งนํ้าสาํหรบันกัเรยีนหญงิ จาํนวนหอ้งน้ําหรือหอ้งสว้มสาํหรบันักเรียนหญิง 
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7.3 การดาํเนินการจดัเก็บรวบรวม ประมวลผลและรายงานขอ้มูลรายบุคคล 

การดาํเนินการจดัเก็บรวบรวม ประมวลผลและรายงานขอ้มลูขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร และขอ้มลูรายละเอียดของสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบัและทุกสงักดั ให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

7.3.1 สถานศึกษาจดัเก็บรวบรวมตรวจสอบขอ้มูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และขอ้มูล 

รายสถานศึกษาของสถานศึกษาพรอ้มทั้งจดัส่งใหส่้วนราชการตน้สงักัดตามลําดับหรือตามท่ีหน่วยงาน 

ตน้สังกัดกําหนด โดยมีขอ้มูลอย่างน้อยตามแบบจัดเก็บขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษาท่ีกําหนด  พรอ้มทั้ง

ประมวลผลขอ้มูลเพ่ือจดัส่งขอ้มูลสถิติใหก้บัหน่วยงานตน้สงักดัตามลาํดบั หรือตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดั

กาํหนด โดยใชโ้ปรแกรมหรือระบบงานสารสนเทศตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด 

7.3.2 หน่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาในระดบัต่างๆ รวบรวมตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดร้บัจาก

สถานศึกษาและจดัส่งใหก้รม/สาํนักงานหรือกระทรวงตน้สงักดั 

7.3.3 หน่วยงานตน้สงักดัจดัส่งขอ้มลูใหศ้นูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

7.3.4 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการรวบรวม

ตรวจสอบขอ้มลูของตน้สงักดั 

7.3.5 ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการนําขอ้มลู 

ท่ีถกูตอ้งเขา้สู่ฐานขอ้มลูกลางระดบักระทรวง 

7.3.6 ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการนําขอ้มลู  

ท่ีผิดพลาดส่งคืนตน้สงักดั 

7.3.7 หน่วยงานตน้สังกัดปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

7.3.8 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการส่งขอ้มลู

ท่ี มีรหัสประจําตัว ช่ือนามสกุลท่ีถูกต้อง ส่งให้กับสํา นักบริหารการทะเ บียนกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบ 

7.3.9 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ รบัและ

ประมวลผลข้อมูล ท่ี ผ่านจากการตรวจสอบจากสํา นักบริหารการทะเ บียนกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย 

7.3.10 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบและนําขอ้มลูเขา้สู่ฐานขอ้มลูกลางระดบักระทรวง 

7.3.11 ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการจดัทาํ

รายงานสถิติจากขอ้มลูรายบุคคล 

7.3.12 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการสาํเนา

ขอ้มลูท่ีผ่านการตรวจสอบจากสาํนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองใหก้บัตน้สงักดั 

7.3.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดาํเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา 
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7.3.14 สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ประสานการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู

พ้ืนฐาน ขอ้มลูเฉพาะกิจจากส่วนราชการตน้สงักดั 

7.3.15 สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ดาํเนินการศึกษาวิเคราะหแ์ละ

ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในภาพรวมของจงัหวดัและจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจําปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาระดบัจงัหวดั 

7.3.16 สาํนักงานศึกษาธิการภาค ประสานการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐานขอ้มลูเฉพาะกิจ

จากส่วนราชการตน้สงักดั 

7.3.17 สาํนักงานศึกษาธิการภาคจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการศึกษาระด ับกลุ่มจงัหวดัเพื ่อเสนอคณะกรรมการบริหารขอ้ม ูลสารสนเทศ 

ดา้นการศึกษาระดับกลุ่มจงัหวดัและคณะกรรมการ 
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กระบวนการขั้นตอนการดาํเนินการเพื่อตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคล 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนและกระบวนการในการรบั-ส่งและตรวจสอบขอ้มลู 

  

ข้อมลูรายบคุคล 
สถานศกึษา 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมลู 

หน่วยงาน/ต้นสังกัดรวบรวม/

ตรวจสอบข้อมลู 

ข้อมลูรายบคุคล/

สถานศกึษา 

ข้อมลูรายสถานศกึษา 

รายงานสรุป 

ถกต้อง? 
 ข้อมลูผดิพลาด 

หน่วยงานระดับกระทรวง

(ศทก.สป.ศธ.)รวบรวม/

ตรวจสอบข้อมลู 

ข้อมลูรายบคุคล

ของต้นสงักดั 

รายงานสรุป 

ถกูต้อง ? 
 ข้อมลูผดิพลาด 

Y 

Y 

N 

N 

ประมวลผล/จดัสง่ให้ 

ต้นสงักดั/ให้บริการ 
สง่ข้อมลูให้สํานกับริหาร 

การทะเบียนกรมการปกครอง 

ถกูต้อง? 

Y 

N 

ข้อมลูต้น

สงักดั 

ข้อมลู

รายบคุคล 

รายงานสรุป ข้อมลู

รายบคุคล 

ข้อมลู

ผิดพลาด 
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เง่ือนไขและขอ้จาํกดัเพ่ือการตรวจสอบขอ้มูล 

1. ขอ้มลูสถานศึกษา 

1.1 มีการนับจาํนวนขอ้มลูทั้งหมดก่อนการจดัส่งขอ้มลู 

1.2 มีการตรวจสอบค่าวา่ง (Null value) ในรายการขอ้มลูท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 

1.2.1 รหสัสถานศึกษา 

1.2.2 ช่ือสถานศึกษาภาษาไทย 

1.3 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของรหสัสถานศึกษาใน 4 หลกัแรก (รหสัหน่วยงาน-รหสั 

      จงัหวดั)และการซํ้ากนัของรหสัสถานศึกษา 10 หลกั 

1.4 มีการตรวจสอบการใชร้หสัขอ้มลูในรายการขอ้มลูท่ีจดัเก็บเป็นรหสัเพ่ือใหส้อดคลอ้งตรงกนั 

                    กบัรหสัมาตรฐานกลางของกระทรวง 

1.5 มีการปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการจดัส่งขอ้มลู 

2. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา 

2.1 มีการนับจาํนวนขอ้มลูทั้งหมดก่อนการจดัส่งขอ้มลู 

2.2 มีการตรวจสอบค่าวา่ง (Null value) ในรายการขอ้มลูท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 

2.2.1  รหสัสถานศึกษา 

2.2.2  รหสันักเรียน 

2.2.3  รหสัประจาํตวัประชาชน 

2.2.4  ช่ือ 

2.2.5  นามสกุล 

2.2.6  รหสัระดบัการศึกษา (ปัจจุบนั) 

2.2.7  รหสัชั้นปี (ปัจจุบนั) 

2.2.8  รหสัหลกัสตูร 

2.2.9  รหสัประเภทวชิา 

2.2.10รหสัสาขาวชิา 

2.3 มีการตรวจสอบความสอดคลอ้งตรงกนัของรหสัสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัขอ้มลู  

สถานศึกษา 

2.4 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของรหสัประจาํตวัประชาชน 

2.5 มีการตรวจสอบการใชร้หสัขอ้มลูในรายการขอ้มลูท่ีจดัเก็บรหสัใหส้อดคลอ้งตรงกนักบั 

รหสัมาตรฐานกลางของกระทรวง 

2.6 มีการปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการจดัส่งขอ้มลู 

3. ขอ้มลูบุคลากร 

3.1 มีการนับจาํนวนขอ้มลูทั้งหมดก่อนการจดัส่งขอ้มลู 

3.2 มีการตรวจสอบค่าวา่ง (Null value) ในรายการขอ้มลูท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 

3.2.1 รหสัสถานศึกษา 

3.2.2 รหสัประจาํตวัประชาชน 

3.2.3 ช่ือ 
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3.2.4 นามสกุล 

3.2.5 รหสัประเภทบุคลากร 

3.2.6 รหสัช่ือตาํแหน่ง 

3.3 มีการตรวจสอบความสอดคลอ้งตรงกนัของรหสัสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัขอ้มลู 

สถานศึกษา 

3.4 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของรหสัประจาํตวัประชาชน 

3.5 มีการตรวจสอบการใชร้หสัขอ้มลูในรายการขอ้มลูท่ีจดัเก็บรหสัใหส้อดคลอ้งตรงกนักบั 

รหสัมาตรฐานกลางของกระทรวง 

3.6 มีการปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการจดัส่งขอ้มลู 
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8. รูปแบบขอ้มูลรายบุคคลท่ีใชร้บั-สง่ ระหว่างตน้สงักดัและกระทรวงศึกษาธิการ 

การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลของหน่วยงานตน้สงักดัใหด้ําเนินการโดยใชร้ะบบงานสารสนเทศ 

และนโยบายของหน่วยงานเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้สังกัดและกระทรวงศึกษาธิการตอ้งมีรูปแบบ 

และแนวทางท่ีอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้การรับ-ส่งการตรวจสอบและการประมวลผลสามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กําหนดรูปแบบของขอ้มูลเพ่ือการรับ–ส่งระหว่างต้นสังกัด 

และกระทรวงศึกษาธิการออกแบบ 2 รปูแบบ ประกอบดว้ย 

8.1 ขอ้มูลรายบุคคล/รายสถานศึกษาท่ีจดัเก็บอยูรู่ปแบบของ Text File 

• ขอ้มลูนักเรียนนักศึกษาจาํนวน 2 แฟ้มขอ้มลู (File) โดยใชร้หสัสถานศึกษาและรหสั

นักเรียน เป็น Item เช่ือมโยงระหวา่งขอ้มลูใน 2 แฟ้มขอ้มลูและแฟ้มรปูถ่ายนักเรียนนักศึกษาตามจาํนวน

ของนักเรียนนักศึกษาโดยแยกไวใ้น Folder ช่ือ “picture” ประกอบดว้ย 

• ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Mtstu.txt) 

• ขอ้มลูความสามารถพิเศษ (Dtstu.txt) 

• ขอ้มลูครคูณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 4 แฟ้มขอ้มลู (File) โดยใชร้หสั

ประจาํตวัประชาชนเป็น Item เช่ือมโยงระหวา่งขอ้มลูใน 4 แฟ้มขอ้มลูประกอบดว้ย 

• ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Mtps.txt) 

• ขอ้มลูความสามารถพิเศษ (Dtpssp.txt) 

• ขอ้มลูดา้นการศึกษา (Dtpsed.txt) 

• ขอ้มลูดา้นการพฒันาความรู ้(Dtpskn.txt) 

• ขอ้มลูสถานศึกษาจาํนวน 6 แฟ้มขอ้มลู (File) โดยใชร้หสัสถานศึกษาเป็น Item เช่ือมโยง

ระหวา่งขอ้มลูใน 6 แฟ้มขอ้มลูประกอบดว้ย 

• ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Mtsc.txt) 

• ขอ้มลูระบบการจดัการศึกษา (Dtscsc.txt) 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปิดสอน (Dtscot.txt) 

• ขอ้มลูอาคารสถานท่ี (Dtscbd.txt) 

• ขอ้มลูหอ้งเรียน/หอ้งพิเศษ (Dtscar.txt) 

• ขอ้มลูรางวลัท่ีไดร้บั (Dtscpr.txt) 

ขอ้กาํหนด 

- กาํหนดช่ือแฟ้มขอ้มลู (File) ตามท่ีกาํหนด 

- กาํหนดใหบ้รรทดัแรกของแฟ้มขอ้มลู (File) เป็นช่ือฟิลด ์(Filed) โดยตั้งช่ือเดียวกนัตามตาราง

ท่ีกาํหนดให ้

- เรียงลาํดบัฟิลดต์ามตารางท่ีกาํหนดให ้

- ขอ้มลูตอ้งครบตามจาํนวนฟิลดท่ี์กาํหนด 

- ขอ้มลูในแต่ละฟิลดค์ัน่ดว้ย “|” Pipe 

- ถา้ฟิลดใ์ดไมมี่ขอ้มลูหรือไมส่ามารถใหข้อ้มลูไดใ้หแ้สดงขอ้มลูเป็นค่าวา่ง (NULL) และคัน่ดว้ย 

“|” Pipe 

- ขอ้มลูตอ้งตรงตาม Format ท่ีกาํหนด 
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8.2 ขอ้มูลรายบุคคล/รายสถานศึกษาท่ีจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของ Access File 

• ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา ครคูณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาอยูใ่นแฟ้ม 

ขอ้มลู (File) ขอ้มลู (MDB) เดียวกนั 

• ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา ประกอบดว้ยตารางขอ้มลู (Table) ดงัน้ี 

• ตารางขอ้มลูพ้ืนฐาน (StudentMtstu) 

• ตารางขอ้มลูความสามารถพิเศษ (StudentDtstu) 

• ขอ้มลูคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาประกอบดว้ยตารางขอ้มลู (Table) ดงัน้ี 

• ตารางขอ้มลูพ้ืนฐาน (TeacherMaster) 

• ตารางขอ้มลูความสามารถพิเศษ (TeacherTalent) 

• ตารางขอ้มลูดา้นการศึกษา (TeacherEducation) 

• ตารางขอ้มลูดา้นการพฒันาความรู ้(TeacherKnowlage) 

• ขอ้มลูสถานศึกษาประกอบดว้ยตารางขอ้มลู (Table) ดงัน้ี 

• ตารางขอ้มลูพ้ืนฐาน (SchoolMaster) 

• ตารางขอ้มลูระบบการจดัการศึกษา (SchoolEduSystem) 

• ตารางขอ้มลูเก่ียวกบัการเปิดสอน (SchoolOpen) 

• ตารางขอ้มลูอาคารสถานท่ี (SchoolDtscbd) 

• ตารางขอ้มลูหอ้งเรียน/หอ้งพิเศษ (SchoolDtscar) 

• ตารางขอ้มลูรางวลัท่ีไดร้บั (SchoolDtscpr) 
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9. หลกัเกณฑก์ารกาํหนดรหสัสถานศึกษา 

การจดัเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรหสัเพ่ือใชส้าํหรบัการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลและเพ่ือใหร้ะบบขอ้มูลเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงไดต้กลงร่วมกันใหก้ารกําหนดรหัสสถานศึกษา 

ของหน่วยงานทุกสงักดัทั้งในและนอกสงักดักระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

 

การกาํหนดรหสัสถานศึกษาใหใ้ชร้หสั 10 หลกั (XXXXXXXXXX) โดยกาํหนดให ้

หลกัท่ี 1 ถึง 2 (XX) กาํหนดเป็นรหสัหน่วยงาน 

หลกัท่ี 3 ถึง 4 (XX) กาํหนดเป็นรหสัจงัหวดั 

หลกัท่ี 5 ถึง 10 (XXXXXX) ใหต้น้สงักดัเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดการใชต้ามเหตุผลความจาํเป็น 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. การกาํหนดหรือการออกรหสัสถานศึกษาใหเ้ป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานท่ีเป็นตน้สงักดั 

ของสถานศึกษาโดยใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ 

2. เม่ือทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดรหสัสถานศึกษาเรียบรอ้ยแลว้ขอใหจ้ดัส่งรายละเอียดใหก้บั 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสป. เพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มลูรหสัสถานศึกษา 

ในภาพรวมเพ่ือประโยชน์ในการใชง้านร่วมกนัต่อไป 

3. นอกจากการกาํหนดรหสัสถานศึกษาแลว้ในการกาํหนดรหสักลางอ่ืนๆ เม่ือกาํหนดแลว้ใหมี้ฟิลด์

ต่อทา้ยในตารางรหสักลางดว้ยสถานะหรือ Status บ่งบอกวา่รหสัน้ีมีสถานะใดโดยใช ้ Y แสดง

สถานะรหสักาํลงัใชง้านและ N แสดงสถานะรหสัเลิกใชง้าน 

  

BBPPXXXXXX

รหสัหน่วยงาน 

รหสัจังหวัด (ตามรหสัของกระทรวงมหาดไทย) 

รหสักาํหนดโดยต้นสังกัด 
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10. รหสัมาตรฐานกลางระดบักระทรวง 

รหสัหน่วยงาน (Code List of Education Official) 

 

ท่ี 
รหสั 

หน่วยงาน 

รายละเอียด 

รหสัหน่วยงาน 
รหสักรมฯ 

รายละเอียด 

กรม/สาํนกังาน 

รหสั

กระทรวง 
รายละเอียดกระทรวง 

1 10 สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

20004 สาํนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

2 11 สาํนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

20002 สาํนักงาน

ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

3 12 สาํนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั 

20002 สาํนักงาน

ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

4 13 สาํนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

20006 สาํนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

5 14 สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

20005 สาํนักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

6 15 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ์

20302 โรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ ์

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

7 30 กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

15008 กรมส่งเสริม 

การปกครองทอ้งถ่ิน 

15 กระทรวงมหาดไทย 

8 31 สาํนักการศึกษา 15009 กรุงเทพมหานคร 15 กระทรวงมหาดไทย 

9 32 มหาวิทยาลยั

กรุงเทพมหานคร 

15009 กรุงเทพมหานคร 15 กระทรวงมหาดไทย 

10 40 ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี 08003 กรมการขนส่งทางน้ํา

และพาณิชยนาวี 

08 กระทรวงคมนาคม 

11 41 สถาบนัการบินพลเรือน 

(รฐัวิสหกิจ) 

50311 สถาบนัการบิน 

พลเรือน 

50 รฐัวิสาหกิจ 

12 45 กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดิการ 

06003 กรมพฒันาสงัคม 

และสวสัดิการ 

06 กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

13 55 กองบญัชาการกองทพั

ไทย 

02003 กองทพัไทย 02 กระทรวงกลาโหม 

14 56 กองทพับก 02004 กองทพับก 02 กระทรวงกลาโหม 

15 57 กองทพัเรือ 02005 กองทพัเรือ 02 กระทรวงกลาโหม 

16 58 กองทพัอากาศ 02006 กองทพัอากาศ 02 กระทรวงกลาโหม 
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10. รหสัมาตรฐานกลางระดบักระทรวง 

รหสัหน่วยงาน (Code List of Education Official) (ตอ่) 

ท่ี รหสั 

หน่วยงาน 

รายละเอียด 

รหสัหน่วยงาน 

รหสักรมฯ รายละเอียด 

กรม/สาํนกังาน 

รหสั

กระทรวง 

รายละเอียดกระทรวง 

17 60 สถาบนัพลศึกษา 05006 สถาบนัการพลศึกษา 05 กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา 

18 65 สถาบนับณัฑิตยพ์ฒัน

ศิลป์ 

18005 สถาบนับณัฑิตย์

พฒันศิลป์ 

18 กระทรวงวฒันธรรม 

19 70 สาํนักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

25003 สาํนักงาน

พระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ 

25 ส่วนราชการไมส่งักดั

สาํนักนายกฯหรือ

กระทรวง 

20 71 โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 25007 สาํนักงานตาํรวจ

แหง่ชาติ 

25 ส่วนราชการไมส่งักดั

สาํนักนายกฯหรือ

กระทรวง 

21 72 กองบญัชาการตาํรวจ

ตระเวนชายแดน 

25007 สาํนักงานตาํรวจ

แหง่ชาติ 

25 ส่วนราชการไมส่งักดั

สาํนักนายกฯหรือ

กระทรวง 

22 33 สาํนักพฒันาชุมชน 15009 กรุงเทพมหานคร 15 กระทรวงมหาดไทย 

23 80 สาํนักอาํนวยการ สป.  20002 สาํนักงาน

ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

24 83 สถาบนัระหวา่งประเทศ

เพ่ือการคา้และการ

พฒันา 

20308 สถาบนัระหวา่ง

ประเทศเพ่ือการคา้

และพฒันา 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

25 82 สาํนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

20003 สาํนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

26 81 สาํนักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา

(สกคศ.) 

20002 สาํนักงาน

ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

27 84 สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

20301 สถาบนัส่งเสริม 

การสอน

วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

20 กระทรวงศึกษาธิการ 

28 50 สถาบนัพระบรมราชชนก 21002 สาํนักงาน

ปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

21 กระทรวงสาธารณสุข 
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แบบนาํสง่ขอ้มูลสถิตดิา้นการศึกษา 

ปีการศึกษา................. 

 

กลุ่ม/ฝ่าย....................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน....................................................................................................................................................... 

สาํนักงาน/กรม.............................................................................................................................................. 

กระทรวง........................................................................................................................................................ 

ผูท่ี้รบัผิดชอบขอ้มลู......................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................................................................................................................................... 

โทรสาร............................................................................................................................................................ 

ขอ้มลูณวนัท่ี.......................................คิดเป็นรอ้ยละ......................................ของขอ้มลูทั้งหมด 

สรุปขอ้มูลท่ีนาํสง่ 

จาํนวนสถานศึกษา............................โรง 

จาํนวนนักเรียนปกติ  ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

จาํนวนนักเรียนพิการ  ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา  ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติ ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

จาํนวนนักเรียนออกกลางคนั ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

จาํนวนบุคลากร   ชาย..........คน หญิง..........คน รวม.......................คน 

แบบจดัเก็บขอ้มลูท่ีนําส่งจาํนวน.................................แบบ 
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ตารางนาํสง่แบบจดัเก็บขอ้มูลสถิต ิ

แบบท่ี รายช่ือแบบ จาํนวน 

สถานศึกษา 

ผลรวม 

1 รายช่ือสถานศึกษา   

2 จาํนวนหอ้งเรียน   

 2.1 จาํนวนหอ้งเรียนจาํแนกตามระดบัการศึกษาและชั้นปี   

 2.2 จาํนวนหอ้งเรียนสายอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และประเภทวชิา   

3 จาํนวนนักเรียน   

 3.1 จาํนวนนักเรียนทั้งหมดจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ   

 3.2 จาํนวนนักเรียนพิการจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ   

 3.3 จาํนวนนักเรียนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีประเภทวชิา 

      และเพศ 

  

 3.4 จาํนวนนักเรียนพิการสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีประเภทวชิา 

      และเพศ 

  

 3.5 จาํนวนนักเรียนดอ้ยโอกาส จาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ   

 3.6 จาํนวนนักเรียนรายชั้น จาํแนกตามอายุ   

4 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา   

 4.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ   

 4.2 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี 

      ประเภทวชิา และเพศ 

  

5 จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติ   

 5.1 จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปีและเพศ   

 5.2 จาํนวนนักเรียนต่างสญัชาติสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี 

      ประเภทวชิาและเพศ 

  

6 จาํนวนนักเรียนออกกลางคนั   

 6.1 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประถมศึกษาจาํแนกตามสาเหตุและเพศ   

 6.2 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํแนกตามสาเหตุและเพศ   

 6.3 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจาํแนกตามสาเหตุและเพศ   

 6.4 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพจาํแนกตามสาเหตุและเพศ   

7 จาํนวนผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษานอกระบบ   

 7.1 จาํนวนผูเ้รียนท่ีปกติประเภทการศึกษานอกระบบจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

      และเพศ 

  

 7.2 จาํนวนผูเ้รียนท่ีพิการประเภทการศึกษานอกระบบจาํแนกตามระดบัการศึกษา    

      และเพศ 
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แบบท่ี รายช่ือแบบ จาํนวน 

สถานศึกษา 

ผลรวม 

 7.3 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีปกติประเภทการศึกษานอกระบบจาํแนกตาม 

      ระดบัการศึกษาและเพศ 

  

 7.4 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีพิการประเภทการศึกษานอกระบบจาํแนกตาม 

      ระดบัการศึกษาและเพศ 

  

8 จาํนวนบุคลากร   

 8.1 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสอน จาํแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ   

 8.2 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสนับสนุน จาํแนกตามประเภทของบุคลากร  

      และเพศ 

  

 8.3 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีบริหาร จาํแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ   

 8.4 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาท่ีไมมี่วทิยฐานะหรือตาํแหน่งทางวชิาการ 

      จาํแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ 

  

 8.5 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกตามวทิยฐานะวุฒิการศึกษาและเพศ   

 8.6 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

      และเพศ 

  

 

 

ลงช่ือผูนํ้าส่งขอ้มลู........................................................ 

(....................................................) 

ลงช่ือผูร้บัรองขอ้มลู...................................................... 

(....................................................) 

ตาํแหน่งผูร้บัรองขอ้มลู................................................. 

(....................................................) 
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แบบนาํสง่ขอ้มูลรายบุคคลของนกัเรยีนนกัศึกษาครูคณาจารยบุ์คลากรและสถานศึกษา 

 

กลุ่ม/ฝ่าย........................................................................................................................................................ 

หน่วยงาน........................................................................................................................................................ 

สาํนักงาน/กรม............................................................................................................................................... 

กระทรวง......................................................................................................................................................... 

ผูท่ี้รบัผิดชอบขอ้มลู......................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................................................................................................................................... 

โทรสาร............................................................................................................................................................ 

ขอ้มลูณวนัท่ี...................................... คิดเป็นรอ้ยละ..........................ของขอ้มลูทั้งหมด 

สรุปขอ้มูลท่ีนาํสง่(นําส่งพรอ้ม Check List รายการขอ้มลูดงัแนบ) 

ขอ้มลูสถานศึกษา      จาํนวนรวม.......................โรง 

ขอ้มลูรายบุคคลของนักเรียนนักศึกษา    จาํนวนรวม.......................คน 

ขอ้มลูรายบุคคลของครคูณาจารยแ์ละบุคลากร   จาํนวนรวม.......................คน 
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1.รายชื่อสถานศึกษา 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา(ไทย) ชื่อสถานศึกษา(องักฤษ) สงักดักระทรวง สงักดัสาํนักงาน/กรม สงักดัสาํนัก/กอง เขตพื้ นที่การศึกษา ชื่อผูบ้ริหาร ประเภทสถานศึกษา วนัเดือนปี กอ่ตั้ง (วว/ดด/ปปปป) 
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1.รายชื่อสถานศึกษา(ตอ่) 

สถานะการเป็นวทิยาเขต เลขที่ ที่อยู ่ หมูท่ี่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โทรศพัท ์ โทรสาร รหสัไปรษณีย ์ อีเมล ์ ที่อยูเ่ว็บไซต ์

                        

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

            

            

            

                        

                        

                        

                        

            

            

            

                        

 

 



 

 
 

6
1

 

 

 

2.1 จาํนวนหอ้งเรยีน จาํแนกตามระดบัการศึกษาและชั้นปี 

    
ก่อนประถม ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

รหสั

สถานศึกษา 

ชื่อ

สถานศึกษา 

เตรียม

อนุบาล 

อนุบาล 

1 

อนุบาล 

2 

อนุบาล 

3 
เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา

ปีที่ 1 

ประถมศึกษา

ปีที่ 2 

ประถมศึกษา

ปีที่ 3 

ประถมศึกษา

ปีที่ 4 

ประถมศึกษา

ปีที่ 5 

ประถมศึกษา

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 1 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 2 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 4 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 5 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 6 
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2.1 จาํนวนหอ้งเรยีน จาํแนกตามระดบัการศึกษาและชั้นปี (ตอ่) 

    
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู อนุปริญญา ปริญญาตรี 

 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิต 

 

ปริญญา

โท 

 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง 

 

ปริญญา

เอก 

 

ศึกษา

พิเศษ 
รหสั

สถานศึกษา 

ชื่อ

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 3 

ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 3 

นาฏศิลป์

ชั้นสงู 

ปีที่ 1 

นาฏศิลป์

ชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

ปีที่ 

6 

ปีที่ 

2-6 

(สกอ) 
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2.2 จาํนวนหอ้งเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา 

    
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 

รหสั

สถานศึกษา 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม/

บริหารธุรกิจ 

 ศิลปหตัถกรรม/

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม/

บริหารธุรกิจ 

 ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 
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2.2 จาํนวนหอ้งเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา(ตอ่) 

    
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

รหสั 

สถานศึกษา 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

 พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง   

 อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
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2.2 จาํนวนหอ้งเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา(ตอ่) 

รหสั

สถานศึกษา 

ชื่อ

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 3 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
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2.2 จาํนวนหอ้งเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา (ตอ่) 

    
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 2 

รหสั 

สถานศึกษา 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
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3.1 จาํนวนนกัเรยีนทั้งหมดจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ก่อนประถม ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

เตรียม

อนุบาล 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 1 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 2 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 3 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 4 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 5 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 1 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 4 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 5 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 3 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.1 จาํนวนนกัเรยีนทั้งหมดจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ(ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 3 

นาฏศิลป์ชั้นสูง 

ปีที่ 1 

นาฏศิลป์ชั้นสูง 

ปีที่ 2 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.2 จาํนวนนกัเรยีนพิการจาํแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี และเพศ 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ก่อนประถม ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

เตรียม

อนุบาล 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 1 

ประถมศึกษา

ปีที่ 2 

ประถมศึกษา

ปีที่ 3 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 4 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 5 

ประถมศึกษา

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 1 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 4 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 5 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพปีที่ 3 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    

                                          

                                          

                                                                                    



 
 

7
0

 

 

3.2 จาํนวนนกัเรยีนพิการจาํแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิต 

ปริญญา

โท 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก ศึกษาพิเศษ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร 

 วิชาชีพชั้นสงู 

     ปีที่ 3 

นาฏศิลป์

ชั้นสงูปีที่ 1 

นาฏศิลป์

ชั้นสงูปีที่ 2 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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1

 

 

3.3 จาํนวนนกัเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ 

 

 

รหสั

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อ

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
   นาฏศิลป์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                              

                                                                                            

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                                                            



 
 

7
2

 

 

3.3 จาํนวนนกัเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ(ตอ่) 

 

 

รหสั

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 1) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม/

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม / 

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.3 จาํนวนนกัเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 2) อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 3) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม/ 

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.3 จาํนวนนกัเรยีนสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 2 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรร

ม /ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.4 จาํนวนนกัเรยีนพิการสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ 

 

 

รหสั 

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม/

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

นาฏศิลป์ 
ช่าง

อุตสาหกรรม 

 

 พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.4 จาํนวนนกัเรยีนพิการสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ(ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 1) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

 

ศิลปหตัถกรรม/

ศิลปกรรม 

คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่างง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.4 จาํนวนนกัเรยีนพิการสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 2) อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 3) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 

คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.4 จาํนวนนกัเรยีนพิการสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ(ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 2 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 

 

อุตสาหกรรม 

การ 

ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และ 

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การ

ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                          

                                                                                    

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    

                                                                                    

 



 

 
 

7
9

 

3.5 จาํนวนนกัเรยีนดอ้ยโอกาสจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ 

รหสั

สถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา 

ก่อนประถม ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

เตรียม 

อนุบาล 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 1 

ประถมศึกษา

ปีที่ 2 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 3 

ประถมศึกษา

ปีที่ 4 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 5 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 1 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 4 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 5 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 

ปีที่ 3 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.5 จาํนวนนกัเรยีนดอ้ยโอกาสจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ตอ่) 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบตัร 

บณัฑิตชั้นสงู 
ปริญญาเอก 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 3 

นาฏศิลป์

ชั้นสงู 

ปีที่ 1 

นาฏศิลป์

ชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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3.6 จาํนวนนกัเรยีนรายชั้น จาํแนกตามอาย ุ

รหสัสถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา ชั้น/ระดบัการศึกษา 

   อายุ 

 

เพศ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    เตรียมอนุบาล ชาย                                       

      หญิง                                       

    อนุบาล 1 ชาย                                       

      หญิง                                       

    อนุบาล 2 ชาย                                       

      หญิง                                       

    อนุบาล 3 ชาย                                       

      หญิง                                       

    เด็กเล็ก ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 2 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 4 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 5 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชาย                                       

      หญิง                                       

    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ชาย                                       

      หญิง                                       
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3.6 จาํนวนนกัเรยีนรายชั้น จาํแนกตามอาย ุ(ตอ่) 

รหสัสถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา ชั้น/ระดบัการศึกษา 

 อายุ   

 

เพศ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                       

     ปีท่ี 1 หญิง                                       

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                       

     ปีท่ี 2 หญิง                                       

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                       

     ปีท่ี 3 หญิง                                       

    อนุปริญญา ปีท่ี 1 ชาย                                       

      หญิง                                       

    อนุปริญญา ปีท่ี 2 ชาย                                       

      หญิง                                       

    อนุปริญญา ปีท่ี 3 ชาย                                       

      หญิง                                       

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                       

     ชั้นสงูปีท่ี 1 หญิง                                       

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                       

     ชั้นสงูปีท่ี 2 หญิง                                       

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชาย                                     
 

  
ชั้นสงูปีท่ี 3 หญิง 

                   

  
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีท่ี 1 ชาย 

                   

      หญิง                                     
 

  
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีท่ี 2 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 1 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 2 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 3 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 4 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 5 ชาย 

                   

   
หญิง 

                   

  
ปริญญาตรี ปีท่ี 6 ชาย 

                   

   
หญิง 
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4.1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ 

 

 รหสั

สถานศึกษา 

 

ชื่อ

สถานศึกษา 

  
อนุบาล 

      
อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

 
ปริญญา 

ประกาศนียบตัร 

บณัฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบตัร 

บณัฑิตชั้นสงู 
ปริญญาเอก 

เตรียม

อนุบาล 
อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพปีที่ 3 
ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 3 

นาฏศิลป์ชั้นสงู 

ปีที่ 2 
ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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4.2 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ 

 

 

รหสั

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 2) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

 ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการ

สื่อสาร 

 อุตสาหกรรม 

 การท่องเที่ยว 

 อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

 อุตสาหกรรม 

 การท่องเที่ยว 

  อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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4.2 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาสายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสั 

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 3) ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 2 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.1 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตจิาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก 
ประถมศึกษา 

ปีที่ 1 

ประถมศึกษา

ปีที่ 2 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 3 

  ประถมศึกษา 

ปีที่ 4 

ประถมศึกษ

าปีที่ 5 

ประถมศึกษา

ปีที่ 6 

มธัยมศึกษา

ปีที่ 1 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 3 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 4 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 5 

มธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่ 3 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.1 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตจิาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี และเพศ(ตอ่) 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบตัร 

บณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 1 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 2 

ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพชั้นสงู 

ปีที่ 3 

นาฏศิลป์ 

ชั้นสงูปีที่ 1 

นาฏศิลป์ 

ชั้นสงูปีที่ 2 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ปีที่ 2-6 

(สกอ) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.2 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตสิายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ 

 

 

รหสั

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อ

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 

ช่าง 

 อุตสาหกรรม 

 

 พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.2 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตสิายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 1) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 
นาฏศิลป์ 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.2 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตสิายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ(ตอ่) 

 

 

รหสั

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อ

สถานศึกษา 

อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 2) อนุปริญญา  (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูปีที่ 3) 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม /

ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

 พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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5.2 จาํนวนนกัเรยีนตา่งสญัชาตสิายอาชีพจาํแนกตามระดบัการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคครชูั้นสงูปีที่ 2 

ช่าง 

อุตสาหกรรม 

 พาณิชยกรรม /

บริหารธุรกิจ 

 ศิลปหตัถกรรม 

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการ

สื่อสาร 

อุตสาหกรรม

การองเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

/บริหารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรม

/ศิลปกรรม 
คหกรรม เกษตรกรรม เวชกรรม ประมง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.1 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประถมศึกษาจาํแนกตามสาเหต ุและเพศ 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 

ฐานะยากจน 
มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหาใน

การปรบัตวั 

ตอ้งคดีถูก

จบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหาใน

การปรบัตวั 

ตอ้งคดีถูก

จบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.1 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประถมศึกษาจาํแนกตามสาเหต ุและเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 

ฐานะยากจน 
มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหา 

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดีถูกจบั 
เจ็บป่วย 

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ ฐานะยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหา 

ในการปรบัตวั 
ตอ้งคดีถูกจบั 

เจ็บป่วย 

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม 

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง 

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.1 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประถมศึกษาจาํแนกตามสาเหต ุและเพศ (ตอ่) 

 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 

ฐานะยากจน 
มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหา 

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดีถูกจบั 
เจ็บป่วย 

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ ฐานะยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 
สมรสแลว้ 

มีปัญหา 

ในการปรบัตวั 
ตอ้งคดีถูกจบั 

เจ็บป่วย 

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม 

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง 

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.2 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํแนกตามสาเหต ุและเพศ  

 

 

รหสั 

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อสถานศึกษา 

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มธัยมศึกษาปีที่ 2 มธัยมศึกษาปีที่ 3 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มี

ปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ 

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มีปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ 

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส 

แลว้ 

มีปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี 

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ 

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.3 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํแนกตามสาเหต ุและเพศ  

 

 

รหสั 

สถานศึกษา 

 

 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 มธัยมศึกษาปีที่ 5 มธัยมศึกษาปีที่ 6 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มี

ปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง   

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มีปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ 

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส 

แลว้ 

มีปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี 

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ 

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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6.4 จาํนวนผูอ้อกกลางคนัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จาํแนกตามสาเหต ุและเพศ 

รหสั 

สถานศึกษา

ชื่อ 

สถานศึกษา 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที่ 1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที่ 2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที่ 3 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มีปัญหาใน

การปรบัตวั 

ตอ้งคดี 

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ 

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส 

แลว้ 

มีปัญหา

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี 

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ฐานะ

ยากจน 

มีปัญหา

ครอบครวั 

สมรส

แลว้ 

มีปัญหา 

ในการ

ปรบัตวั 

ตอ้งคดี 

ถูกจบั 

เจ็บป่วย

อุบตัิเหตุ 

อพยพ

ตาม

ผูป้กครอง 

หาเลี้ยง

ครอบครวั 
กรณีอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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7.1 จาํนวนผูเ้รยีนที่ปกตปิระเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตามระดบัการศึกษาและเพศ 

รหสั

สถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา 

การส่งเสริม 

การรูห้นังสือ 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. 

การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ 
การศึกษาเพื่อพฒันาสงัคม 

และชุมชน 

ฝึกทกัษะพื้นฐาน

อาชีพ 

จดักลุ่มพฒันาอาชีพ ฝึกอาชีพ 

โดยใชเ้ทคโนโลย ี

หลกัสตูร 

ระยะสั้น 

การศึกษาชุมชน 

ในเขตภเูขา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 



 

 
 

9
9

 

7.2 จาํนวนผูเ้รยีนพิการการศึกษานอกระบบ จาํแนกตามระดบัการศึกษาและเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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7.3 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ปกตปิระเภทการศึกษานอกระบบจาํแนกตามระดบัการศึกษา และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

การส่งเสริม 

การรูห้นังสือ 
ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. 

การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การศึกษาเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน 

ฝึกทกัษะพื้นฐาน

อาชีพ 

จดักลุ่มพฒันา

อาชีพ 

ฝึกอาชีพ 

โดยใชเ้ทคโนโลย ี

หลกัสตูรระยะสั้น การศึกษาชุมชน 

ในเขตภเูขา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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7.4 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาที่พิการประเภทการศึกษานอกระบบ จาํแนกตามระดบัการศึกษา และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
ปวช. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 
 

1
0
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8.1 จาํนวนบุคลากรที่ทาํหนา้ที่สอน จาํแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

ขา้ราชการ 

พลเรือนสามญั/ 

ขา้ราชการ 

สามญั (กทม) 

ขา้ราชการ

คร ู

ขา้ราชการ

ตาํรวจ 

ขา้ราชการ

ทหาร 

ขา้ราชการ

พลเรือน 

ในสถาบนั 

อุดมศึกษา 

ครอูาสา 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

ครโูรงเรียน

เอกชน 

บุคลากร

โรงเรียน

เอกชน 

ประเภท 

ภมูิปัญญา 

พนักงาน 

ของรฐั 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 
ครอูตัราจา้ง 

ผูส้อน/

ลกูจา้งประจาํ

/ครปูระจาํ 

อาจารย/์ 

ครพูิเศษ/

อาจารยพ์ิเศษ 

อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.2 จาํนวนบุคลากรที่ทาํหนา้ที่สนบัสนุนจาํแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

ขา้ราชการ 

พลเรือนสามญั/

ขา้ราชการสามญั 

(กทม) 

ขา้ราชการครู 
ขา้ราชการ

ตาํรวจ 

ขา้ราชการ

ทหาร 

ขา้ราชการ 

พลเรือน 

ในสถาบนั 

อุดมศึกษา 

ครอูาสา 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

ครโูรงเรียน

เอกชน 

บุคลากร

โรงเรียน

เอกชน 

ประเภท 

ภมูิปัญญา 

พนักงาน 

ของรฐั 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 
ครอูตัราจา้ง 

ผูส้อน/

ลกูจา้งประจาํ

/ครปูระจาํ 

อาจารย/์ 

ครพูิเศษ/

อาจารย์

พิเศษ 

อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.3  จาํนวนบุคลากรที่ทาํหนา้ที่บรหิาร จาํแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

ขา้ราชการ 

พลเรือนสามญั/

ขา้ราชการ 

สามญั (กทม) 

ขา้ราชการ 

คร ู

ขา้ราชการ 

ตาํรวจ 

ขา้ราชการ 

ทหาร 

ขา้ราชการ 

พลเรือน 

ในสถาบนั 

อุดมศึกษา 

ครอูาสา 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

คร ู

โรงเรียน

เอกชน 

บุคลากร 

โรงเรียนเอกชน 

ประเภท 

ภมูิปัญญา 

พนักงาน 

ของรฐั 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน 

ราชการ 
ครอูตัราจา้ง 

ผูส้อน/

ลกูจา้งประจาํ/ 

ครปูระจาํ 

อาจารย/์ 

ครพูิเศษ/ 

อาจารยพ์ิเศษ 

อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.4 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะหรอืตาํแหน่งทางวิชาการ  จาํแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ 

 

รหสัสถานศึกษา 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ปริญญาโท 

ปริญญาโท 
สงูกวา่ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.5 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

ไมม่ีวิทยฐานะทางวิชาชีพคร ู ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ปริญญา

โท/ตํา่กวา่

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
 ตํา่กวา่ 

 ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.5 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกตามวิทยฐานะวุฒิการศึกษา และเพศ (ต่อ) 

รหสัสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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8.6 จาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ 

รหสั 

สถานศึกษา 

ชื่อ 

สถานศึกษา 

อาจารย ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

  ตํา่กวา่ 

 ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่  

ปริญญาโท 

 ปริญญาโท 

สงูกวา่

ปริญญาโท/

ตํา่กวา่

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก 
ตํา่กวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่

ปริญญาตรี/

ตํา่กวา่

ปริญญาโท 

 ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

 ปริญญาเอก 
  ตํา่กวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่

ปริญญาตรี/

ตํา่กวา่

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ 

ปริญญาโท/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
ตํา่กวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 

ปริญญาตรี/ 

ตํา่กวา่ 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

สงูกวา่

ปริญญาโท/

ตํา่กวา่

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
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รายช่ือผูเ้ขา้รว่มจดัทาํขอ้กาํหนดและแนวปฏิบตัใินการดาํเนินงานขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ท่ีปรกึษา: 

นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

นางผานิตย ์ มีสุนทร   รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมบติั  สุวรรณพิทกัษ์ อดีตรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

นายเกียรติศกัด์ิ เสนไสย อดีตท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ  

สาํนักงานปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเจตนา  แดงอินทวฒัน์ ผูอ้าํนวยการสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 

สาํนักงานปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

นางอรชาต  สืบสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาํนักงานปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูแ้ทนหน่วยงาน : 

1. นายเสถียร  อุสาหะ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

2. นายชยัณรงค ์ อินสาลี ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

3. นายอาคม  ศาณศิลปิน ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

4. นางสายพิณ  เช้ือนอ้ย ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

5. นายอิทธิกร  ช่างสากล ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

6. นางสาวมยุรี  จี้ ระมาตย ์ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

7. นางสาวสุภทัรา  ปริยะ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

8. นางสาวกฤษศราภรณ ์ ศรีสุข ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

9. นายอภิชาต  แกว้ศรีปราชญ ์ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

10. นายกิตติพงษ์  ปวงจกัรท์า ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

11. นายจรีะเดช  นันตา ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 
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รายช่ือผูเ้ขา้รว่มจดัทาํขอ้กาํหนดและแนวปฏิบตัใินการดาํเนินงานขอ้มูลสารสนเทศ 

 

12. นางสาวพรรณธิภา   ยอดแกว้ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

13. นางสาวฉววีรรณ  เพ็งพี ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

14. นายดนุวศั  เฮงยง้ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

15. นายภานุพงศ ์ พนมวนั สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

16. นางสาวเสริมสุข  ธรรมกิจไพโรจน์ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

17. นางสาวทศันีย ์ วชัราไทย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

18. นางสาวสุประวณี ์ มาโยง สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

19. นางสาวนพศร  พรมณีพิศมยั สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

20. นางสาวชนิภา  เกษรอุบล สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21. นายสือซาง  วฒันาสกุลลี สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

22. นายยุทธนาว ี ขอสุข สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

23. นายต่อเกียรติ  ณ นคร สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

24. นางนุชรตัน์  เพ็งวนั สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

25. นางกมลวรรณ  ศรีเหรา สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

26. นางสุพรศรี  สุภายศ สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั  สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

27. นางสาววไิลรตัน์  วรกุลรงัสรรค ์ สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 
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28. นายธเนตร  สภานนท ์ สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

29. นางราณี  จีนสุทธ์ิ สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

30. นายวชิยั  ทิพพิมานทอง สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

31. นางพฒันี  วงษ์รตัน์ สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

32. วา่ท่ี รอ้ยตรีปิยะภทัร ์ นิลาภรณกุ์ล สาํนักอาํนวยการ สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

33. นางสาวธมกร  หม่ืนตาบุตร สาํนักอาํนวยการ สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

34. นางผการตัน์  เมฆฉาย สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

35. นายชวลิต  วงัตระกลู สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

36. นายโกวทิ  คพูะเนียด สาํนักนิติการ สาํนักงานปลดักระทวงศึกษาธิการ 

37. นางณฐัฐานิตา  ทพัปิรา โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ์ 

38. นางสาวม่ิงขวญั  ทรพัยถ์าวร สาํนักบริหารงานวทิยาลยัชุมชน สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

39. นางสาวสุพรรณิการ ์ ปัชโชตะสิงห ์ สาํนักบริหารงานวทิยาลยัชุมชน สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

40. พ.ต.ต.ฐิตวนัต ์ อาจธรรม โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

41. พ.ต.ท. รฐัศาสตร ์ ดียิง่ โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

42. จ.ส.ต.พชัร  รุ่งรงัษี กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

43. นางสาวเมธินี  โมอ่อน ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ี  กระทรวงคมนาคม   

44. นางสาวนภาพร  ทองรกัษ์ ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ี  กระทรวงคมนาคม   

45. นายสุวรรณกิตติ  กนัษา สถาบนัการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม   

46. นายภานุวฒัน์  เบิกมว่ง สถาบนัการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม   

47. นายธรรมนันท ์ บวัจนัทร ์ สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    

48. นายชาํนาญศิลป์   กอ้นแสนไชย สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
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49. นางสาวญานิกา  กา้นจกัร สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    

50. นางสาวจาํลอง  แจม่นาม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  กระทรวงวฒันธรรม 

51. นายจกัรพนัธุ ์ วริิยะประสิทธ์ิ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  กระทรวงวฒันธรรม 

52. นางสาวกนกรชัต ์ ต่วนชะเอม สถาบนัการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

53. พนัโท นันทพงศ ์ สกุณา สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   

กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม 

54. จา่อากาศเอก ปัญญารตัน์  พิมพส์มุทร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   

กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม 

55. พนัเอก เชลงศกัด์ิ  วชราภรณพิ์นทุ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   

กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม 

56. น.ท.หญิง ศุวชัรีย ์ งพิูมาย กองทพัอากาศ  กระทรวงกลาโหม 

57. ร.ต.หญิง จตุพร   เฉลิมเรืองรอง กองทพัอากาศ  กระทรวงกลาโหม 

58. รท.หญิง พรพิมล  นาคง กองทพับก  กระทรวงกลาโหม 

59. รท.สนัติ   นามลกัษณ ์ กองทพับก  กระทรวงกลาโหม 

60. นายชชัชนะ   อาํพนัหอม สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

61. นางสาวพิมพพิ์ชชา  สุจินพรหัม สาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

62. นางสาวประทุมทิพย ์ สุขราษฎร ์ คณะพยาบาลศาสตรเ์ก้ือการุณย ์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร 

63. นางเยาวลกัษณ ์ ฉิมกล่ิน คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร 

64. นายสุรชยั  ขาํมาลยั สาํนักประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

65. นายไวโรจน์  สิงหไ์ตรภพ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 1 

66. นางทรงพกัตร ์ จาํนงคศิ์ลป์ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 3 

67. นางสาวพชัระภา  นอ้ยโฮม สาํนักงานศึกษาธิการภาค 3 

68. นางพรพิมล  สาระรกัษ์ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 4 

69. นางสาวพสัสิกา  โสตนั สาํนักงานศึกษาธิการภาค 4 

70. นางสาวแสงสุนีย ์ สาํราญราษฎร ์ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 5 

71. นางอารียพ์ร  งามกนก สาํนักงานศึกษาธิการภาค 5 
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72. นายเจษฎา  เทพศร สาํนักงานศึกษาธิการภาค 5 

73. นางกนิษฐา  เติมธนะศกัด์ิ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 6 

74. นางสาวพชัณี  เพชรอาวุธ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 6 

75. นายดอน  รปูสม สาํนักงานศึกษาธิการภาค 7 

76. นางสาววนักว ี พวงเกาะ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 8 

77. นายนุสร  จาํปาวลัย ์ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 9 

78. นางสาวกานดา  ชแูกว้ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 10 

79. นางสาวปิยะมาศ  บุญเลิศ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 11 

80. นางปิยรตัน์  อาชญาเสน สาํนักงานศึกษาธิการภาค 12 

81. นายธเนศ  วรชินพนัธุ สาํนักงานศึกษาธิการภาค 13 

82. นายชาตรี  จาํปาศรี วทิยาลยัการอาชีพพนมทวน จ.กาญจนบุรี 

83. นางสาวพมรรตัน์  ชลไพรพิมลรตัน์ สาํนักงาน กศน. จ.กาญจนบุรี 

84. นายยงยุทธ  พรานขุน สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

85. นางประทุมวนั  มณีสวา่ง สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

86. นายอารกัษ์   วเิศษสิงห ์ สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

87. นายภวูชิ  ฉํา่วาที สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

88. นายพฒันศกัด์ิ  เทศไธสง สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

89. นายสุเมธ  นิยมธรรม สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

90. นางทิพวรรณ  พวกดี สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

91. นางสาวพรรณลดา  สีตะชีวะ สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

92. นางสุดาพร  ปานกล่ิน สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

93. นางสาวสมคิด  สุดทะเล สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

94. นางกอบแกว้  สงัขท์อง สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

95. นางสาวผ่องศรี  น่ิมนอ้ม สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 

96. นางสุมาลี  สุขศรี สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

97. นายพนัส  ทองภเูบศร ์ สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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98. นางนิตยา  กนัทาสุข สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

99. นายสุริยนัต ์ ม่ิงขวญั สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

100. นางชนิศกานต ์ ลภะวงศ ์ สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

101. นายเกรียงไกร  โกพฒัน์ตา สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 

102. นางสาวณฐัภสัสร  นิธิประภาวฒัน์ สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

103. นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

104. นางสาวสุพาพร  อรุณรกัษ์สมบติั สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

105. นายฉตัรชยั  กางกั้น ท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบโครงสรา้งหลกั 

ของคลงัขอ้มลูดา้นการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห ์เรยีบเรยีง จดัทาํรายงาน และบรรณาธิการ 

นางสาวมยุรี  จี้ ระมาตย ์ นักวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 

  

 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 0 2628 5643, 02281 9809 ต่อ 41-42 โทรสาร 0 2282 9241 

เว็บไซต ์www.mis.moe.go.th 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ อาคารรชัมงัคลาภิเษก ชั้น 4 

โทร. 02-628-5643 ต่อ 41-42, 02-281-9809 ต่อ 41-42 โทรสาร 02-282-9241 


